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Bestuurssamenstelling 
 
 Het Bestuur is ontzettend blij met de komst van mw. Menken-Bekius als bestuurslid. Helaas 

is het bestuur er nog niet in geslaagd ondanks flinke inspanningen tot de gewenste 
samenstelling van 5 bestuursleden te komen. 

   
Voorzitter/wnd secretaris: dhr. C. van Veldhuizen  

            Lid                                     mw. E.P. Brouwer Elfferich 
            Lid                                     mw. C.J.Menken Bekius, sinds 12-2010 
  Penningmeester                dhr. J. Schuurman 
  
       
  Het bestuur vergaderde in 2010 en 2011 vijf keer. 
 
Doelstelling 
 
 De Stichting SAVIZ stelt zich tot doel: 
 Het verstrekken van materiële en immateriële ondersteuning, zowel direct als indirect, aan 

ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers, verblijvende in de gemeente Zeist. 
 
Activiteiten 
 
 De stichting heeft zich gedurende het verslagjaren 2010 en 2011 met de volgende 

activiteiten bezig gehouden: 
 

• Ondersteuning in de vorm van adviezen, individuele begeleiding bij o.a.  juridische 
problematiek (bezoek aan rechtbank, advocaten), medische bijstand (bezoek aan arts, 
fysiotherapeut, oogarts). 

 
• De actie voor D.K. en zijn gezin in Nigeria werd afgerond. Aan D.K. werd Generaal Pardon 

verleend. D.K. werd door SAVIZ ondersteund om zijn vrouw en kinderen in het kader van 
gezinshereniging over te laten komen naar Nederland. In 2009 was de hereniging. 

 
• De  stichting heeft een actieve bijdrage geleverd, als kanaalfunctie,voor de succesvolle 

telefoonkaarten acties rond de Kerstdagen. Het bedrag was zo groot dat in 2011 is besloten 
om met Pasen de gedetineerden opnieuw een telefoonkaart van 10€ te verstrekken. 

 
• Incidenteel is noodsteun verleend aan mensen bij vertrek uit het detentiecentrum, dit op 

verzoek van de Dienst Geestelijke Verzorging. 
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• In 2011 is begonnen met het financieel steunen van de actie ‘muziekinstrumenten voor 
Kamp van Zeist’, zoals kleine reparaties van geschonken instrumenten. 
…………………………………  

 
• Intensief is gezocht naar mogelijkheden om asielzoekers/vluchtelingen betaalde, dan wel 

onbetaalde werkzaamheden te kunnen laten verrichten. 
Tot zijn spijt heeft het bestuur moeten vaststellen dat alle werkzaamheden voor “niet 
rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen” verboden zijn, met uitzondering van 
seizoensarbeid voor een beperkt aantal weken. 
 

• Via Vluchtelingenwerk Midden-Nederland Zeist wordt naar behoefte financiële ondersteuning 
verleend aan nieuw geregistreerde asielzoekers in Zeist. 

 
Samenwerking 
 

• De samenwerking met de WKOV (Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk 
van de Raad van Kerken in Zeist) is door de “personele unie” van twee der bestuursleden 
zeer intensief en wordt als zeer positief ervaren. 

 
• Vanuit SAVIZ en de WKOV is contact onderhouden met de Noodopvang Driebergen en 

Leersum. De samenwerking met de bestaande regionale verbanden op het terrein van 
vluchtelingenwerk is geïntensiveerd. Deze ontwikkeling van regionale samenwerking juichen 
wij van harte toe.  

 
• Een kerkelijk verband uit Driebergen /Doorn besloot in 2008 tot financiële ondersteuning van 

SAVIZ gedurende 3 jaar, met als concreet doel het gezin D.K. In 2011 is deze ondersteuning 
gestopt. 

 
• De samenwerking met Vluchtelingenwerk Midden-Nederland in Zeist verloopt prima en er is 

erkenning voor elkaars deskundigheid en ervaring.  
  

Gemeente 
 

• De stichting heeft de contacten met het gemeentebestuur en de politieke partijen verder 
opgepakt. 
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