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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief april 2020
Via deze nieuwbrief informeert de stichting Homeopaten zonder Grenzen u een paar keer per jaar over de
stand van zaken van onze mooie stichting. Het eerste kwartaal van 2020 zijn we als nieuw bestuur vol
enthousiasme gestart. De nieuwe project-initiatieven die we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden,
krijgen inmiddels steeds meer vorm. We zijn in gesprek met een nieuw bestuurslid en verwachten na de
zomer een compleet bestuur te hebben geformeerd. De inspirerende donateursbijeenkomst, die in het
voorjaar van 2020 gepland was, wordt vanwege het Coronavirus uitgesteld. Wij wensen u en uw naasten
veel gezondheid toe in deze uitdagende tijd.
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BERICHT VAN DE VOORZITTER
In deze tijd waarin veel mensen verplicht zijn om meer thuis te blijven,
werkzaamheden (deels) neer te leggen en een noodgedwongen pauze in te lassen,
is dit voor HzG niet anders. Daar waar we als stichting over geografische grenzen
heen wensen te stappen, zijn de grenzen van veel landen nu fysiek gesloten. Het
grootste deel van onze kernwerkzaamheden is momenteel niet uitvoerbaar. Reizen
naar de landen waar we werken is niet mogelijk en ook de lokale bijeenkomsten in
Nederland staan voor nu even on hold.
Als bestuur van Homeopaten zonder Grenzen gebruiken we deze periode om intern
aan de slag te gaan. Werkzaamheden waar we anders minder tijd voor zouden
hebben, pakken we nu juist op. Zo wordt er achter de schermen hard gewerkt aan
het ontwikkelen van een nieuwe website. Een website die past bij de huidige tijd,
met een moderne uitstraling en technieken waardoor het volgen van onze projecten
en het online doneren makkelijker wordt. Daarnaast hebben we de huisstijl van HzG
vernieuwd. Hiermee zijn we in staat geweest om, ondanks de fysieke beperkingen,
toch niet stil te zitten. Deze positieve ontwikkelingen zullen HzG straks, wanneer de
grenzen weer open gaan, verder vooruit helpen.
▲ Omhoog

NIEUWE HUISSTIJL EN LOGO
Met trots presenteren we hierbij het nieuwe logo van de stichting Homeopaten
zonder Grenzen. Een logo dat in één oogopslag laat zien waar we voor staan.
Elke Wisseborn heeft de aanpassing van de huisstijl gecoördineerd. Elke: "We
zijn wereldwijd met elkaar verbonden, zonder “gebonden” te zijn. In
gelijkwaardige relaties reiken we elkaar de hand en geven we kennis door om
homeopathie daar te brengen waar gezondheidszorg schaars is. De heldere,
frisse kleuren geven aan dat we toekomstgericht zijn. Projecten voor moederen kindzorg bijvoorbeeld. Ook is groen de kleur van de natuur en sluit daarom
aan bij de homeopathische geneeswijze: het versterken van de levenskracht,
het vergroten van vitaliteit en het verhogen van de eigen veerkracht."
Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan een nieuwe website.
Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer deze klaar is.

▲ Omhoog

OVERIGE ACTIVITEITEN
Donateursmiddag
De donateursmiddag die voor april op het programma stond, zal vanwege het Coronavirus niet doorgaan.
Helaas zijn wij genoodzaakt deze dag tot nader orde uit te stellen. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de
maatregelen die de regering voorschrijft. Te zijner tijd zullen we u informeren wanneer wij een nieuwe
datum gepland hebben.
Homéopathes de Terre Sans Frontières
Recent is er in Nederland een ontmoeting geweest tussen Jolande Velgersdijk,
secretaris van HzG, en een bestuurslid van Homéopathes de Terre Sans Frontières
(TSF) uit Canada. Het was een interessante middag waarin wederzijdse ervaringen
zijn uitgewisseld. Zo heeft deze Canadese zusterorganisatie in Honduras een aantal
kleine klinieken opgezet waar ze zelf mensen behandelen. Ook de nieuwe generatie
homeopaten kunnen hier een bijdrage leveren door in deze klinieken stage te lopen.
Als HzG overwegen we een samenwerking met TSF op te zetten waarbij we van
elkaars ervaringen kunnen leren zodat er een mooie synergie ontstaat.
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. Ook de
onderwijsochtenden worden vanwege de huidige situatie uitgesteld. Wij zullen u informeren wanneer wij
deze weer zullen opstarten. Heeft u ervaring als homeopaat en heeft u interesse om zelf actief te worden
voor HzG? Dan nodigen wij u graag uit om kennis te maken op een onderwijsochtend! Stuur een mail naar
info@hzg.nl dan informeren wij u graag hierover.

Nodig me uit voor een onderwijsochtend
▲ Omhoog

VACATURE HZG BESTUUR
Momenteel is er nog één vacature binnen het bestuur van HzG. Het HzG-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
interesse of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.
Vereiste ervaring:
Projectmatig werken, bij voorkeur in een internationale omgeving
Lesgeven, opstellen van onderwijsmodules en/of ervaring met fondsenwerving
Je hebt teamgeest, ziet kansen en creëert draagvlak.
Vookeuren:
Marketing, web-beheer en/of social media
Werken in een NGO
Leiden van (internationale) teams
Een persoonlijk internationaal netwerk binnen ontwikkelingssamenwerking en/of homeopathie

Reageer op vacature
▲ Omhoog

STEUN ONS
Homeopaten zonder Grenzen (HzG) is een stichting die eraan wil bijdragen dat gezondheidszorg binnen het
bereik van zoveel mogelijk mensen komt. Wij leiden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en community
health workers op in de homeopathie in landen waar gezondheidszorg schaars is. We werken daarbij
samen met de lokale gezondheidszorg. Om ons werk te kunnen blijven doen is uw steun erg
belangrijk! Uw gift is aftrekbaar bij de belasting.

▲ Omhoog
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hzg.nl toe aan uw adresboek.

