
 

JAARVERSLAG 2016 EN 2017 
 
ORGANISATIE 
Per 1 juli 2011 zijn Stichting Even Anders, de LSBK en STOOM gefuseerd in Stichting Else.                
Binnen Stichting Else is de Commissie Spiritualiteit in de Zorg opgericht waar alle bestuursleden              
van de voormalige Stichting Even Anders zitting in nemen. Echter, de betrokkenen hebben             
geconstateerd dat de hierboven beschreven fusie niet in het gewenste effect heeft geresulteerd.             
Er is besloten om de uitvoering van het thema spiritualiteit in zorg van Stichting Else onder te                 
brengen in een nieuwe stichting. Per 1 januari 2016 is de nieuwe Stichting Even Anders,               
Spiritualiteit in Zorg opgericht. 
De ANBI status is verkregen. Het beleidsplan, het bestuursreglement en de           
subsidievoorwaarden zijn opgesteld. Er is een nieuwe bankrekening geopend bij de TRIODOS            
bank en het stamvermogen is ondergebracht bij Vermogensbeheer Theodoor Gilissen. 

BUREAU 
De ambtelijk secretaris is in dienst bij Stichting Else en wordt voor 10 uur per week                
gedetacheerd bij Stichting Even Anders. 
Er is een nieuwe website ontwikkeld met op de home pagina de interreligieuze kalender en               
afwisselende inspiratie spreuken. Er is een extra pagina ontwikkeld waar boekrecensies op            
worden geplaatst. 
Aangezien veel brochures gedateerd zijn, is er besloten om elke brochure grondig door te lezen               
en te updaten. Deze gecorrigeerde teksten (grammaticaal getoetst en aangepast aan de huidige             
gezondheidszorg en thuiszorg) worden gedigitaliseerd en via de website voor een brede            
doelgroep toegankelijk gemaakt. 
Er is nieuw briefpapier ontwikkeld met het logo en de banner van de nieuwe stichting. In                
verband met de verhuizing van Stichting Else is ook de locatie van het bureau van Stichting                
Even Anders gewijzigd; op 24 februari 2017 is het kantoor verhuisd naar Amersfoort. 
 
BESTUUR 
Er is afscheid genomen van Thijs Meulemans en er zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd:              
Anneke Tan (boeddhisme), Sasja Martel (jodendom) en Marianne Vorthoren (islam). 
Op basis van gesprekken met de bestuursleden is er een werkplan 2016/2017 ontwikkeld. In dit               
werkplan zijn vier clusters gecreëerd: Elk cluster heeft vanuit het bestuur minimaal twee             
budgethouders. 
Cluster 1 - Levensbeschouwelijke communicatie in een plurale maatschappij; 
Cluster 2 - Mentaal welbevinden; 
Cluster 3 - Barmhartigheid, jij had de ander kunnen zijn; 
Cluster 4 - Overige dan wel lopende projecten/afspraken. 
 

 



 

Op 10 november 2017 heeft het bestuur een ‘heidag’ georganiseerd met het thema “waardig              
leven, waardig sterven”. 
Mevrouw Vorthoren heeft via het bestuur GVO/HVO onderwijs 20 dozen met kaartspellen            
verspreid onder de docenten levensbeschouwelijk onderwijs. Daarnaast hebben alle         
bestuursleden  meerdere keren kaartspellen uitgezet in hun respectievelijke achterbannen. 
Soms nemen bestuursleden ook zelf initiatief om projecten te initiëren, zonder dat zulks direct              
tot resultaat leidde. Zo zitten een scholingsproject voor vrijwilligers in hospices en een project              
dat aandacht wil geven aan de effecten van preventief gezondheidsonderzoek onder nieuwe            
Nederlanders nog in de pijplijn. 

 
PROJECTEN 
Project Sprakeloos Gevoel: Dit project omvat een serie audiovisuele hulpmiddelen bij de            
communicatie over spiritualiteit. De handleidingen en de films van het Jodendom en            
Humanisme staan inmiddels ook op de website van Stichting Even Anders. Hopelijk kan de              
laatste handleiding (Islam) binnen korte tijd ook op de website geplaatst worden. Naar             
aanleiding van gemelde klachten zijn de geluidsproblemen aangepakt en opgelost. In de            
filmpjes is het logo van Stichting Else vervangen door het logo van Stichting Even Anders. 
Project Inspiratiereis naar Java: Er is een commissie opgericht in samenwerking met VNB.             
Deze commissie heeft regelmatig overleg gevoerd over de planning en het programma van de              
inspiratiereis. Er is een grote poster ontwikkeld die op de VNB-dag op 7 januari 2017 is getoond.                 
De inspiratiereis 2017 is helaas niet doorgegaan vanwege te weinig deelnemers. De            
projectgroep heeft het plan voor een eventuele toekomstige inspiratiereis voorlopig op de plank             
moeten zetten. 
 
SUBSIDIES 
Subsidieaanvraag van Stichting ZinPortaal Fryslân: Deze stichting vraagt een financiële          
bijdrage voor het project Zingeving op Recept. Stichting ZinPortaal Fryslân biedt ondersteuning            
bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals en vrijwilligers in het herkennen van en              
omgaan met die vragen. Het bestuur heeft de aanvraag gehonoreerd en een bedrag van €               
5.000,-- toegekend (€ 2.500,-- in 2016 en € 2.500,-- in 2017). 
Aanvraag Subsidie Stichting SKIN Rotterdam: Het bestuur besluit tot het toekennen van de             
gevraagde subsidie van € 2.728,50 voor het project ‘Multiculturele Christelijke Liederen van            
Vroeger’.  In januari 2018 is er nog geen evaluatie van dit project ontvangen. 
Fondsaanvraag Project “Een dood die je nooit meer vergeet”: De ingediende           
subsidieaanvraag voor een landelijke herdenkingspraktijk voor nabestaanden van suïcide is          
goedgekeurd. Het bestuur heeft een subsidiebedrag van € 2.904,-- toegekend voor de            
ontwikkeling van een draaiboek. Daarnaast heeft het bestuur een bedrag van € 1.000,--             
toegekend aan het organiseren van de eerste bijeenkomst. 
 

 



 

PR 
Het bestuur besluit om een kleine folder te ontwerpen met enige informatie over Stichting Even               
Anders. 
Tevens is er een button ontworpen met de tekst “kijk, jij bent al even anders als ik” in zwart en                    
groen in een oplage van 1000 stuks. 
 
Vertegenwoordiging op congressen/symposia: 

Stichting Even Anders is met een stand aanwezig geweest op het door LOC             
georganiseerde Congres ‘Waarde-volle zorg en dan…’ op 1 februari 2017 in Burgers Zoo. Er              
zijn veel belangstellenden geïnteresseerd in onze producten, zoals het Kaartspel Even Anders. 

Mevrouw Tuinman is naar het symposium ‘Voltooid Leven’ op 22 november 2016            
geweest. Tevens is zij op 15 februari 2017 naar het publieksdebat van de NVVE over dit thema                 
gegaan. Mevrouw Tuinman heeft tijdens dit debat enkele opmerkingen gemaakt; naar           
aanleiding hiervan is zij benaderd door de VGVZ om een ervaringsverhaal als geestelijk             
verzorger te vertellen bij de presentatie van het Manifest Waardig Ouder Worden door het              
Zilveren Pact. Dit Zilveren Pact bestaat uit ChristenUnie, christelijke ouderenbonden en Omroep            
Max en is een reactie op het wetsvoorstel Voltooid Leven met als doel dat een volgend kabinet                 
zich serieus gaat inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats            
hebben. Mevrouw Tuinman is van mening dat het wetsvoorstel en het manifest niet zo ver van                
elkaar staan. Als reactie op het Zilveren Pact zijn het Humanistisch Verbond, de Universiteit              
voor Humanistiek, Stichting Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders (w.o.           
Mevrouw Tuinman) bij elkaar gekomen en hebben een Pleidooi voor een Gouden Pact             
gelanceerd, voor een waardig leven én sterven. Op 8 maart 2017 staat het opiniestuk “Goede               
zorg en vrije keuze gaan hand in hand” van Boris van der Ham (voorzitter van het Humanistisch                 
Verbond) en Joachim Duyndam (van de Universiteit voor Humanistiek) in dagblad Trouw. Er is              
een “human included” prijs ontwikkeld voor een initiatief/project die in navolging van het Gouden              
Pact aandacht besteedt aan waardig leven (en sterven) en waar bij voorkeur ook geestelijke              
verzorging bij betrokken is. Deze prijs is uitgereikt op het “festival of older people” op 17 oktober                 
2017. 
De heer Van Mansum heeft de stichting vertegenwoordigd bij de Bijeenkomst Stichting van             
Mens tot Mens in ‘s Hertogenbosch en is ook aanwezig geweest op het Jaarcongres Reliëf. 
De heer Van Mansum en mevrouw Tan zijn aanwezig geweest bij Zorgsalon Diversiteit in het               
Verpleeghuis op 28 september 2017 in Tilburg. 
De heer Van Mansum is met een stand aanwezig geweest in Ede bij de Congresparade               
Wel-zijn in de Zorg voor mensen met dementie op 9 oktober 2017. 
Mevr. Tuinman is op 30 oktober 2017 naar een internationale conferentie in Zwolle geweest              
(onderwerp: het opzetten van een internationale standaard voor zingeving voor verzorgenden).           
Hier wordt onderzoek naar  gedaan door René van Leeuwen van Hogeschool VIAA. 
 

 


