
Alzheimer c.q. dementie is één van de snelst toenemende ziekte in ons land. 

Het treft niet alleen ouderen maar ook jongeren onder ons. Voor deze ziekte 

bestaat helaas nog geen medicijn. 

 

Stichting ZaaiGoed is een weldadige ontmoetingsplek voor mensen met een 

haperend brein en iedereen die wat vaker andere mensen willen ontmoeten 

om samen leuke dingen te doen en te genieten. De menselijke maat, het 

onderlinge contact en ieders welbevinden staan bij al onze activiteiten voorop. 

Stichting ZaaiGoed is een kleine professionele organisatie (ANBI-status), met 

een bevlogen team van vaste en vrijwillige medewerkers, een betrokken 

bestuur en breed sociaal netwerk. 

 

De Zintuigentuin is gelegen op het volkstuinen complex van ZWN (Zonder 

Werken Niets). 

Anno 2017 is de eerste stap voor dagbesteding gezet op het complex. Het 

bestuur van ZWN was enthousiast over deze activiteit en door de toelating van 

de dagbesteding, voldeed ZWN  aan de doelstelling t.w. een maatschappelijk 

functie welke een volkstuin in deze tijd ook wel moest hebben. (AVVN) 

Alle medewerking  werd door ZWN verleend om de dagbesteding tot een 

succes te maken! 

De rust op de tuin deed de cliënten, driemaal per week, heel erg goed.  

St. Zaaigoed en werd gerund door een professional met haar vrijwilligers. 

Middels een schrijven van het bestuur en aan de directeur van de Stichting 

werd de uitvoering van de dagbesteding bevestigd, ondertekend en 

verwelkomd! 

 

Zoals ik al memoreerde was het zittende bestuur enthousiast over de activiteit 

passend in het bestuursbeleid ZWN. 

Maar toen kwamen er twee nieuwe bestuursleden die van mening waren dat 

e.e.a.. eigenlijk niet paste en strookte met de Statuten van de vereniging ZWN; 

statuten uit 2009 (?) 

 

Beroepsmatige en commerciële activiteiten werden niet erkend en per direct 

niet meer toegestaan. 

Angst, zo werd betaamd, voor andere commerciële activiteiten zoals 

kinderopvang, ideale bouwgrond voor het woningtekort in Haarlem, waren 



hun motieven.  

De Stichting moest derhalve zo snel mogelijk vertrekken 

De afdeling WMO van de gemeente Haarlem, welke voor de deelnemers van 

de dagbesteding, een bijdrage leverde, werd betrokken in dit geschil.  

Aangegeven werd door de medewerkers van de WMO, dat een kleine 

aanpassing van de Statuten opportuun zou zijn. 

Maar dit verzoek heeft de Gemeente nimmer bereikt 

De gemeente Haarlem en verschillende politieke partijen stimuleren in hun 

beleidsplannen dat ouderen zolang mogelijk hun zelfstandigheid dienen te 

houden middels thuiszorg, mantelzorg, en allerlei activiteiten. 

 

 

Als voorzitter van de Stichting Zaaigoed doe ik een dringend beroep op de 

commissie Samenleving, Raad en wethouder van Loenen, om hun daadkracht 

te tonen  en op te komen voor de ouderen met een haperend brein.  

MAAK WAAR DAT U ZICH IN WIL ZETTEN VOOR EEN ZORGSAME 

SAMENLEVING, want een geschikte locatie voor het voortzetten van de 

dagbesteding is niet snel te vinden 


