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ZIERIKZEE – Zonder financiële steun van fondsen en het bedrijfsleven is het tegenwoordig 

nauwelijks nog mogelijk specifieke projecten voor zwakkeren binnen de samenleving van de 

grond te krijgen. Een concreet voorbeeld daarvan biedt het project Space Station van Sociaal 

Cultureel Werk (SCW) De Lichtboei in Zierikzee. 

 

Het betreft belevingstheater voor mensen met een meervoudige handicap. Door middel van 

een specifiek ingerichte ruimte, licht en muziek worden via de zintuigen de creatieve 

mogelijkheden van de deelnemers gestimuleerd. 

 

“Zonder u zou Space Station er niet zijn”, benadrukte sectormanager A. Klein-Zoutendijk van 

SCW De Lichtboei gistermiddag tijdens een bijeenkomst met de geldgevers. Zij trok het 

belang van maatschappelijk ondernemen breder dan alleen de ondersteuning aan Space 

Station. “Doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt, wordt financiële steun van 

bedrijven en fondsen voor ideële organisaties als de onze steeds belangrijker om activiteiten te 

kunnen blijven uitvoeren”, aldus Klein.  

 

Gevaar 

“Het is wel jammer dat die noodzaak zich voordoet”, vindt woordvoerster L. Zijlstra van het 

VSB-fonds regio Zeeland. Zij erkent het gevaar dat de gemeenten op den duur steeds minder 

geld beschikbaar stellen voor sociaal-culturele activiteiten die juist zo waardevol zijn voor de 

leefbaarheid. Het VSB-fonds tracht dit overigens te voorkomen door alleen een bijdrage 

beschikbaar te stellen als de gemeente zelf ook over de brug komt.  

 

Onderscheid 

C. Dogger en M. Koole van hotel- en congrescentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse 

maken een duidelijk onderscheid tussen sponsoring en maatschappelijk ondernemen. “Bij 

sponsoring verwacht je iets terug of zie je de voordelen ervan voor je eigen bedrijf. Bij 

maatschappelijk ondernemen geef je gel aan een initiatief dat je goed vindt voor de 

samenleving en in het volledige vertrouwen dat het goed besteed wordt, zoals in dit geval van 

Space Station”, zegt Dogger. 

 

‘Geef kleur aan je leven’ luidt het thema van het Monuta Charity Fund van deze landelijke 

uitvaart- en verzekeringsorganisatie. “Dat sluit zo mooi aan op de doelstelling van jullie 

project dat het verzoek om een bijdrage zonder aarzelen, is gehonoreerd”, motiveert H. 

Hoornweg de gift vanuit zijn organisatie. Hij voegt eraan toe dat Monuta zich als bedrijf 

weliswaar richt op uitvaart, maar zich ook bekommert om het leven dat daaraan vooraf gaat 

en om het feit hoe bewust mensen in dat leven staan. 

 

Als andere voorbeelden van zaken die dankzij maatschappelijk ondernemen binnen deze regio 

kunnen bestaan, werden ook genoemd de producties van de Stichting Historische Spelen en 

het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor.  
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