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Hulp op kleine schaal maakt een wereld van verschil 

Bestuur ZGT Overzee
Samen met het bestuur is een aantal medewerkers actief betrokken bij ZGT 
Overzee. Dit zijn: Clara Blaauw, Bertha ten Hove, Eddy Jonker, Pieter Kamps, 
Bert Kreuwel, Peggy van der Lans, Marc Lucas, Anja Meijnders, Franc Pots, 
Salah Said, Detlef van der Velde en Fons Verschoor.

Gezamenlijk zetten zij zich vanuit Nederland actief in voor de gezondheidszorg 
in ontwikkelingslanden. Eenmaal per jaar organiseert de stichting een 
jaarvergadering voor alle ZGT leden. Ieder jaar geeft de stichting een 
jaarverslag uit. 

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten.
Contactpersonen:  Salah Saïd,  Detlef van der Velde 
E-mail:  s.said@zgt.nl,   d.vdvelde@zgt.nl
Telefoon: polikliniek cardiologie  ZGT Hengelo 074 290 20 48 
 polikliniek chirurgie  ZGT Almelo 0546 69 33 20 
Postadres:  ZGT Almelo:  postbus 7600, 7600 SZ Almelo 
 ZGT Hengelo:  postbus 546, 7550 AM Hengelo

Kijk ook op ZGT Plaza onder het kopje service > ZGT Overzee  
of mail naar zgtoverzee@zgt.nl
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Dit doet ZGT Overzee

ZGT Overzee draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg in derde 

wereld landen. Dit doet zij door zorgverleners in die landen met raad en daad 

bij te staan. Met adviezen, financiële hulp en met medische of verpleegkundige 

hulpgoederen. Veelal gebeurt dit voor kleinschalige projecten, die soms zelfs 

door medewerkers van ZGT zijn opgezet.

Organisatie 

ZGT Overzee is een stichting en in 2009 opgericht door medici en niet-medici 

van ZGT. Zij komt voort uit de Derde Wereld Commissie van ZGT Almelo en de 

Commissie Externe Betrekkingen van ZGT Hengelo. De Stichting heeft geen 

betaalde bureaumedewerkers in dienst en is afhankelijk van de inzet van 

vrijwilligers in ZGT. Haar werkkapitaal wordt gevormd door donaties.

Projecten 

De afgelopen jaren werden diverse projecten financieel gesteund, zoals in Ethiopië, 

Egypte, Tanzania, Zambia en Malawi. Ook zijn hulpgoederen naar diverse projecten 

gestuurd. Denk hierbij aan medische instrumenten, diagnostische apparatuur, 

scharen, pincetten, bedden en rolstoelen. Kortom: te veel om op te noemen.  

ZGT Overzee is ook betrokken bij de ‘tropenopleiding’ in Nederland.  

Deze opleiding bestaat uit twee jaar klinische stages in de vakgebieden 

chirurgie en obstetrie/gynaecologie of kindergeneeskunde en de Nederlandse 

Tropen Cursus. Diverse tropenartsen zijn na het volgen van de opleiding 

werkzaam geweest in de Derde Wereld.

Donaties

ZGT Overzee wil zoveel mogelijk hulpprojecten en zorgverleners ondersteunen. 

Jouw hulp is hierbij erg belangrijk. Je steunt ZGT Overzee al door één euro per 

maand of meer op je salaris te laten inhouden. De salarisadministratie van ZGT 

zorgt ervoor dat ZGT Overzee iedere maand jouw financiële bijdrage ontvangt.  

Machtiging

Je ondertekent een machtigingsformulier en stuurt het naar de 

salarisadministratie van ZGT. Dit formulier vraag je aan bij de PIP of 

download je op ZGT Plaza. Totdat je deze machtiging intrekt maakt de 

salarisadministratie iedere maand minimaal één euro van je salaris over aan 

stichting ZGT Overzee. 

Je kunt zelf ook een éénmalige donatie doen.  

Dit kan t.a.v. stichting ZGT Overzee, onder vermelding van de naam van het 

project en op rekeningnummer NL42 RABO 0118 3540 43 in Hengelo.


