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ANBI 

Stichting Zebra-Zorg is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 
betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI status 
ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed 
worden om statutaire doelstellingen te behalen.  

Algemene gegevens  
Naam: Stichting Zebra-Zorg  
Fiscaalnummer: 8191.59.426  
Adres: Vogelenzangseweg 240  
Postcode en plaats: 2114 CH Vogelenzang  
Telefoonnummer: 06 – 51 55 89 16  
E-mailadres: info@zebrazorg.nl  
Website: www.zebrazorg.nl   
 
Bestuurssamenstelling 2021 
Tot 1 april 2021: Jacqueline Nijssen en John van Oossanen  
Vanaf 1 april 2021: Lia de Ridder 
 
Raad van toezicht 2021 
Voorzitter: Jeannette Meijer  
Secretaris: Anja Teeuwen  
Lid: Folkert Winkel  
 

Doelstelling Stichting Zebra-Zorg 

Stichting Zebra-Zorg stelt zich tot doel effectieve zorg te bieden aan jeugdigen en jong-
volwassenen met een hulpvraag en hun familie. Wie bieden onze kleinschalige en 
vraaggestuurde zorg in de vorm van groepsbegeleiding, dagbesteding en individuele 
begeleiding. Hierbij is specifieke aandacht voor de omgeving van de jongeren. We 
werken graag samen met de families van onze deelnemers, andere zorg- en 
hulpverleners, scholen en maatschappelijke organisaties.  

 

Visie/Beleidsuitgangspunten 

Stichting Zebra-Zorg is ontstaan vanuit de visie dat ieder mens uniek is en het verdient 
om gezien te worden. De Zebra-Zorg boerderij is een plaats waar iedereen zichzelf kan 
zijn, onderlinge verschillen worden verwelkomd en mogelijkheden tot ontplooiing komen. 
Wij bieden mensen een gastvrij onthaal in een rustige, veilige en groene omgeving. In 
onze dagprogramma’s staat de relatie mens en natuur centraal. Ook creatieve therapie, 
koken, bakken en diverse bewegingsactiviteiten hebben een vaste plaats in ons 
programma.  

Zoals elke boerderij, kent ook Zebra-Zorg een vast dagritme. Dat biedt een voorspelbare 
basis, waardoor vervolgens veel mogelijk is.  

De begeleiding van deelnemers vindt plaats op indicatie en wordt gefinancierd middels 
PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura) vanuit de WLZ (wet langdurige 
zorg), Jeugdwet of WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).  
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It takes a village…  

Om aan onze doelstelling invulling te geven, werken we met een hecht team van 
overwegend HBO+ geschoolde medewerkers. Het vaste team wordt in de uitvoering 
ondersteund door vakspecialisten, oproepkrachten, stagiaires en vrijwilligers. Vrijwilligers 
worden voor diverse werkzaamheden ingezet, variërend van klussen op de boerderij, 
verzorgen van de dieren, groenonderhoud en licht ondersteunende activiteiten met de 
deelnemers. Dankzij samenwerking met het Integraal Kind Centrum (IKC) weten ook de 
kinderen in het dorp de weg naar Zebra-Zorg te vinden. 

 
Stichting Zebra-Zorg staat voor: 
  
o Een platte, autonome organisatie, waardoor we snel beslissingen kunnen nemen en de 
organisatie kunnen afstemmen op de vraag van de deelnemers; 
o Eenvoudig te benaderen voor zowel de deelnemers als hun familie; 
o Werken met een kleine groep deelnemers, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijk 
contact.  
o Een gevarieerd en hecht team van beroepskrachten  
o Snel vinden van belangrijke antwoorden of oplossingen door brede ervaring en 
deskundigheid in eigen team 
o Optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en de aanwezige dieren. Dit is integraal 
onderdeel van onze aanpak. 
 

Kwaliteit hoog in het vaandel 

In al onze dagelijkse activiteiten hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Stichting 
Zebra-Zorg is in het bezit van het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie 
Landbouw en Zorg. Daarnaast is de stichting erkend als opleidingsinstituut voor zowel 
MBO,- als HBO opleidingen. Van iedereen die werkzaam is op de boerderij, in welke 
hoedanigheid dan ook, verlangen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

 

Beloningsbeleid  

Werknemers in dienst van de Zebra-Zorgboerderij volgen de CAO Gehandicaptenzorg. De 
3 leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.  

 

Verslag uitgeoefende activiteiten 
In 2020 heeft Stichting Zebra-Zorg zich o.a. bezig gehouden met: 

o Dagelijkse begeleiding van mensen met een zorgvraag in de vorm van 
dagprogramma’s met groepsbegeleiding en individuele begeleiding 

o Begeleiding van “thuiszitters”: kinderen die gedurende korte of langere tijd niet 
naar school kunnen 

o Het verzorgen van de dieren op de boerderij  
o Het onderhouden en bijhouden van de groepsruimte, stallen, het erf, en de 

groenvoorziening in de appelboomgaard en omliggende weiden  
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o Verbinding zoeken met personen, instellingen en organisaties op lokaal en 
regionaal niveau, met als doel het ontwikkelen van initiatieven die van wederkerig 
nut (kunnen) zijn  

o Het individueel coachen van cliënten door externe, ingehuurde vakspecialisten 
o Starten van het familieprogramma ‘Met jou werkt het beter’.  

 

Voor een uitgebreide verantwoordingen verwijzen wij naar het maatschappelijk 
jaarverslag: https://zebrazorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/jaarverslag-2020.pdf 

 

Corona 

Dankzij vrijwilligers en donateurs hebben we de veranda kunnen overkappen, 
luchtreinigers en CO2-meters kunnen aanschaffen, waardoor we de activiteiten snel na 
de komst van Corona weer hebben kunnen hervatten. In het begin van de Coronaperiode 
hebben we de zorg zo goed mogelijk op afstand verzorgd met behulp van digitale 
middelen. We zijn trots op de flexibiliteit en creativiteit die onze medewerkers in deze 
periode hebben getoond. Mede door het hanteren van een aantal duidelijke regels is het 
ons gelukt een uitbraak van Corona buiten de deur te houden. Onze gastvrijheid ten 
aanzien van bezoekers en vrijwilligers is daardoor helaas wel verminderd. Veel 
vrijwilligersactiviteiten, waaronder de klusdagen in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden. 

 

Financiële verantwoording  

De boerderij en het terrein worden gepacht. De houten gebouwen die ten behoeve van 
het programma zijn gerealiseerd, zijn eigendom van de Stichting.  

De boerderij beheren en onderhouden kost meer dan vanuit de zorg gefinancierd wordt. 
Daarom zijn wij ontzettend blij met de grote hoeveelheid vrijwilligers die ons bijstaan en 
donateurs die ons helpen om de boerderij goed te onderhouden en de dieren de zorg te 
geven die zij nodig hebben. Dit stelt ons in staat om onze focus op de zorg van onze 
deelnemers te houden en ons te blijven scholen en ontwikkelen. 

Gelabelde giften zijn in het financiële jaarverslag expliciet benoemd en ondergebracht in 
een bestemmingsfonds, waarop de jaarlijks afschrijvingen in mindering worden gebracht. 
Overige donaties komen geheel ten goede aan verzorging en huisvesting van de dieren 
en extra voorzieningen voor de deelnemers.  

Dankzij de garantstelling van de overheden in de eerste maanden van Corona, hebben 
we het jaar net als andere jaren positief kunnen afsluiten. 
Om zicht te krijgen in de financiële gang van zaken van Stichting Zebra-Zorg, vindt u 
hier het financiële jaarverslag over 2020. https://zebrazorg.nl/wp‐
content/uploads/2021/10/Jaarrekening‐2020‐Stichting‐Zebra‐Zorg.pdf  

 


