NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
Middels deze nieuwbrief informeert HzG u over de stand van zaken van onze mooie stichting. In deze
nieuwsbrief zal het huidige bestuur van de stichting HzG zich aan u voorstellen. De laatste periode stond in
het teken van vernieuwingen: er is een nieuw bestuur geformeerd dat vol enthousiasme de draad weer heeft
opgepakt en nieuwe initiatieven heeft opgestart. We zoeken momenteel nog een tweetal bestuursleden om
ons bestuur compleet te maken: de vacaturetekst leest u in deze nieuwsbrief. Tevens vindt u een impressie
van lopende projecten en van project ideeën. We sluiten af met een overzicht van komende activiteiten,
waarbij u van harte uitgenodigd wordt voor een inspirerende bijeenkomst komend voorjaar. Onze website
wordt momenteel vernieuwd, maar wist u dat u HzG ook op Facebook en LinkedIn kunt volgen? Wij wensen
u veel leesplezier en alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig 2020!
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HET HZG BESTUUR STELT ZICH VOOR…
Voorzitter
Ik ben Kristel Winters een gedreven homeopaat en verloskundige.
Voor ik ruim tien jaar geleden mijn roeping volgde en in de
gezondheidszorg ging werken was ik bedrijfskundige. Als
bedrijfskundige stuurde ik internationale teams aan en werkte ik over
de hele wereld. Nu heb ik al weer een aantal jaren mijn eigen
homeopathiepraktijk en ben ik daarnaast werkzaam als verloskundige
binnen de eerste lijn. Mijn internationale ervaring, kennis van zowel
reguliere als complementaire gezondheidszorg en pragmatische
aanpak zet ik nu vol enthousiasme in als voorzitter van HzG. Het is mijn
wens om mensen te verbinden en een goede individuele
gezondheidszorg bereikbaar te maken voor iedereen op de wereld.

Penningmeester
Ik ben Elke Wisseborn, homeopaat en milieukundige. Al tijdens mijn
studie Milieu en Gezondheid heb ik onderzoek gedaan naar de
homeopathie. Mijn passie is dan ook het verbinden van wetenschap
en homeopathie, naast het homeopathisch behandelen van mensen
in mijn eigen praktijk. Bovendien voel ik mij een globetrotter omdat ik
zowel in Duitsland en Nederland ook in Mexico heb gewoond en
gewerkt. Door diverse functies in het (internationale) bedrijfsleven, bij
de overheid en NGO’s heb ik een brede kijk op maatschappelijke
vraagstukken en gaat de missie van HzG mij aan het hart:
gezondheidszorg en dan met name homeopathische, beschikbaar
maken voor alle lagen van de bevolking, wereldwijd.
Secretaris
Ik ben Jolande Velgersdijk en werk fulltime als homeopaat. Daarin ben
ik enthousiast, professioneel en betrokken. Mijn patiënten zijn
voornamelijk (jonge) kinderen, maar ook volwassenen vinden de weg
naar mijn praktijk. Na mijn studie pedagogische wetenschappen
werkte ik bijna 20 jaar in het bedrijfsleven, onder meer als
projectmanager van internationale projecten. In 2015 ben ik
afgestudeerd aan de School voor Homeopathie en startte ik mijn
eigen praktijk. Ik wil graag bijdragen aan een goede gezondheidszorg
wereldwijd, bereikbaar voor iedereen. Ik zie daarbij een belangrijke
rol voor homeopathie, nu en in de toekomst.
LOPENDE PROJECTEN: BRAZILIE EN INDIA
Brazilië
In oktober 2018 heeft HzG een training gegeven aan 27 artsen en apothekers in Sao Paulo en Belo Horizonte,
Brazilië. Doel was om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor het arme deel van de plaatselijke
bevolking. Met de opgedane kennis hebben de deelnemers de vaardigheden om welzijnswerkers te scholen
in homeopathische basiskennis die toepasbaar is in acute situaties, zoals trauma, koorts en diarree. Hiermee
werd het model van “train the trainer” gevolgd. De feedback van de deelnemers over de training was erg
positief. Helaas werd gedurende de trainingen ook duidelijk dat het niet voor alle deelnemers duidelijk was
hoe en in welke setting zij de opgedane kennis op de lokale gezondheidswerkers zouden gaan overdragen.
Initieel stond er een tweede missie op het programma in 2019 maar het bestuur van HzG heeft besloten dat
het wenselijk is om eerst duidelijkheid te krijgen over de lokale kennisoverdracht alvorens we een nieuwe
training gaan geven.
Tijdens het projectverblijf is er ook een bezoek
gebracht aan een ‘Moeder en kind project’ in een
sloppenwijk. In dit project worden zwangere vrouwen
opgevangen en homeopathisch behandeld. Zij
kunnen deelnemen aan dit project tijdens de
zwangerschap tot één jaar na de bevalling.
Het gaat met name om vrouwen die vanuit Tahiti naar
Brazilië zijn gekomen. De vrouwen en kinderen
wonen veelal in slechte omstandigheden waar een
gebrek is aan veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg.
HzG onderzoekt momenteel de mogelijkheid hoe we
aan dit lokale project kunnen bijdragen.

India
In mei 2019 heeft HzG een training gegeven aan een groep artsen van de ‘Central Council for Research in
Homeopathy’ (CCRH) in New Delhi, India. Doel van de training was om het bereik van homeopathie binnen
de eerstelijnszorg te vergroten. De feedback van de deelnemers over de training was erg positief. Conform
het projectplan zal een volgende stap in het India project zijn om de lokale ASHA’s (Accredited Social Health
Assistants) een praktische training te geven. De ASHA’s zijn als eerste lijn medewerkers, onder supervisie van
de artsen, verantwoordelijk voor de moeder en kind zorg. We zijn momenteel in gesprek met de directeur
van CCRH om de volgende training in de loop van 2020 te organiseren.
NIEUWE PROJECTEN
Momenteel worden er mogelijkheden bekeken om een
nieuw project in Afrika op te zetten. In het verleden
heeft HzG in Afrika diverse succesvolle projecten
kunnen uitvoeren. Voor 2020 zien we mogelijkheden
om met HzG de gezondheidszorg in het Afrikaanse
continent naar een hoger plan te brengen.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Donateursmiddag
Vrijdag 17 april 2019, locatie in het midden van het land.
Wij willen graag met u in gesprek! Daarom organiseren we een inspirerende donateursmiddag, met
presentaties over lopende en komende projecten en ook een interactieve sessie om elkaar beter te leren
kennen en ideeën en behoeften uit te wisselen. Nadere informatie volgt in een volgende nieuwsbrief en via
social media.
Onderwijsochtenden
Net als in voorgaande jaren, zal HzG ook in 2020 weer onderwijsochtenden organiseren waarin we de HzG
methode onderwijzen aan docenten die op missie (willen) gaan naar één van de HzG projecten. Op het
moment van uitsturen van deze nieuwsbrief zijn de data van de onderwijsochtenden nog niet vastgesteld.
Wilt u uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten? Stuur een mail naar info@hzg.nl dan informeren wij u
hierover.
VACATURE HZG BESTUUR
Momenteel zijn er twee vacatures binnen het bestuur van HzG. Op basis van het profiel van de kandidaat
wordt gekeken welke functie het beste past. Het bestuur vergadert drie keer per jaar op een centrale plek in
het land en drie keer per jaar via Skype. Het bestuurswerk beslaat gemiddeld ongeveer twee uur per week,
hierbij zijn er rustige en ook wat drukkere perioden. Dat je werkzaam bent binnen de homeopathie is geen
must, homeopathie een warm hart toedragen is wel een vereiste. Heb je nog vragen? Neem gerust contact
met ons op.
Functie-eisen bestuurslid:
• Ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur in een internationale omgeving
• Ervaring met lesgeven, opstellen van onderwijsmodules en/of ervaring met fondsenwerving
• Ervaring met marketing, web-beheer en/of social media is een pré

•
•
•
•

Ervaring met werken in een NGO is een pré
Ervaring met het leiden van (internationale) teams is een pré
Een persoonlijk internationaal netwerk binnen ontwikkelingssamenwerking en/of homeopathie is
een pré
Je hebt teamgeest, ziet kansen en creëert draagvlak.

Reageren
Spreekt de missie van HzG je aan en wil je ons team komen versterken? Neem dan contact op met Kristel
Winters (voorzitter@hzg.nl) of Elke Wisseborn (penningmeester@hzg.nl). We horen graag van je! Meer
informatie: www.hzg.nl
HELP MEE!
Draagt u Homeopaten zonder Grenzen een warm hart toe? Word dan donateur! U kunt zich aanmelden via
info@hzg.nl of een donatie doen via de website www.hzg.nl.
Homeopaten zonder Grenzen, december 2019
www.hzg.nl
Volg ons op

