
  
 
         

    Nieuwsbrief nr. 14 
      McGregor, 30 oktober 2022 
 
Beste donateurs, belangstellenden en vrienden van stichting Symbulon. 
 
Symbulon gaat door! 
 
Wij zijn verdrietig na het overlijden van Jan Graat, de oprichter en drijvende kracht 
achter Symbulon. Echter Symbulon gaat door: met nieuwe, goede moed en met 
enthousiasme. 
We stellen u voor aan twee nieuwe bestuursleden. 
 
Fons Meijerink:  

Na zijn studie pedagogiek en psychologie gaf Fons leiding aan een 
opleiding voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, was deels 
werkzaam in de GGz en was docent psychopathologie. Na een 
specialisatie psychotherapie ontwikkelde hij een eigen praktijk. 
Samen met Jan Graat zat Fons 7 jaar in het bestuur van de 
Beroepsvereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Na zijn 
pensioen was hij 7 jaar Ombudsman in zijn woonplaats Dongen. 
Fons gaat in het Symbulon bestuur de rol van voorzitter vervullen. 
 

 
Monique Piegza:  

Monique werkte na haar studie geneeskunde vanaf 1987 als arts-
assistent in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. In 1990 maakte 
ze de overstap naar de sociale geneeskunde, ze rondde zowel de 
opleiding tot verzekeringsarts als tot bedrijfsarts af. In 2004 
startte Monique als medisch adviseur bij Interpolis en is na de 
opleiding in 2007 ingeschreven als register geneeskundig adviseur. 
Medio 2008 vestigde Monique zich als zelfstandig medisch adviseur 
waarbij ze uiteenlopende partijen adviseert op het gebied van 



gezondheidsschade. Daarnaast is ze actief als docent, lid van het Regionale Tuchtcollege 
en lid van enkele commissies. 
Monique heeft zelf altijd gedanst, diverse stijlen en weet wat dat voor iemand kan 
betekenen.  
Zij gaat zich binnen het bestuur vooral bezighouden met fondsenwerving. 
 
 
Sponsortour 
Hoewel de geplande sponsortour van Jan en Caroline niet door kon gaan is Caroline in 
september toch naar Nederland gekomen. Een aantal geplande bezoeken zijn 
doorgegaan. 
 
…. Een bezoek aan Introdans in Arnhem 

Zij hebben voor de nieuwe dansstudio een topvloer en 
schijnwerpers klaarliggen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Roel Voorintholt 

 
…. Een bezoek aan de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam 

De opleiding van de Nationale Opera is 
bezig met nieuwbouw. Volgend jaar gaan 
ze inventariseren welke materialen voor 
Symbulon beschikbaar zijn. Kostuums, 
spiegels etc. En wie weet kunnen we ons 
verheugen op wat internationale 
publiciteit. 
Ze werken ook van harte mee aan een hele 
bijzondere foto maar daarover verderop 
meer! 
 

 
 
…. Een bezoek aan de stichting Sports for children 



Sports for children zamelt in Nederland gymtoestellen & sportmaterialen in bij scholen 
die hun volledige gymzaal inventaris vervangen. Na een opknapbeurt worden deze spullen 
wereldwijd geschonken aan scholen of sportverenigingen.  
 

Symbulon wil naast dans en zang ook andere 
culturele activiteiten stimuleren. Eén van de 
plannen betreft acrobatiek & circusacts.  
Materialen van sports for children zijn 
misschien ook heel welkom bij de basisscholen 
in McGregor én bij het Breedecentre. Naast 
trainen van skills zoals timmeren, metselen 
etc. biedt het Breedecentre ook 
sportactiviteiten aan kansarme 
jongvolwassenen. Symbulon heeft de intentie 
om bij de bouw van de studio een 

samenwerking aan te gaan en stages te bieden aan dit Breedecentre. 
Samen met Sports for children kunnen we een container organiseren waarin niet alleen 
de gymtoestellen vervoerd worden maar ook de dansvloer van Introdans en andere 
materialen voor de dansstudio. Kortom een win-win voor meerdere partijen. 
 
 
Donaties 
 
…. Salutogenese 
Jan en Caroline zouden een presentatie geven tijdens een nascholing salutogenese voor 
huisartsen, psychiaters en andere hulpverleners in Maastricht. In plaats daarvan is de 
video die Jan gemaakt had voor de fundraising tour doorlopend gedraaid. De actie heeft 
€ 100 opgeleverd. 
Als u de video nog een keer wilt bekijken, klik dan op:  https://vimeo.com/700700688  
 
…. Een tuinfeest in Geulle 

De jarige heeft in plaats van een cadeau om een donatie 
gevraagd. Het was een groot succes! Een geweldig bedrag van 
maar liefst € 340 is er in de bus terecht gekomen en aan 
Symbulon gedoneerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
…. Balletpakjes 



Monique Piegza is in augustus naar McGregor 
gereisd en bracht een koffer vol balletpakjes, 
schoentjes en andere materialen mee! Waar Mary 
en de kinderen natuurlijk enorm blij mee waren! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Monique en Mary 
 
Govert de Roos 
 
Govert de Roos is een gerenommeerd fotograaf. In nieuwsbrief nr. 12 lazen jullie al over 
hem. Hij heeft aangeboden een kunstfoto te maken van een ballerina. Deze foto wordt 
in gelimiteerde oplage voor de verkoop aangeboden. De opbrengst is geheel voor 
Symbulon! 
De Nationale Opera en Ballet werkt van harte mee om deze foto shoot mogelijk te 
maken. 
 
Symbolisch cadeau – een cadeau kaart voor een ander 
 
Vanaf nu kun je via onze website een symbolische cadeaukaart kopen. Om bijvoorbeeld 
cadeau te doen aan een familielid, een vriend, een kennis of een zakelijke relatie. Ter 
gelegenheid van een groot feest, een gewone verjaardag, een jubileum, een afscheid of 
wat dan ook. In plaats van een cadeau te kopen doe je een donatie aan Symbulon. Je 
ontvangt van ons een kaart waarin je donatie staat omschreven. Er zijn verschillende 
kaarten: van € 15 en € 25. Bij een bedrag boven de € 50 kunnen we je kaart 
personaliseren. De kaart is voor je relatie. Je kunt de kaart naar jezelf laten sturen 
zodat je deze persoonlijk kunt overhandigen. We kunnen de kaart ook rechtstreeks naar 
jouw relatie sturen. 
 
Denk ook eens aan relatiegeschenken van je bedrijf of een alternatief kerstcadeau voor 
je personeel. In dat geval, dus bij het kopen van meerdere kaarten tegelijk, kunnen we 
de tekst aan je wensen aanpassen en eventueel jouw bedrijfslogo toevoegen. 
 
In deze tijd waarin iedereen ‘alles al heeft’, we vaak niet goed kunnen bedenken wat we 
cadeau moeten geven en waarin het beter is om wat minder te consumeren, is deze 
donatie als cadeau een heel sympathiek gebaar. Door ontvangers wordt het vaak 
gewaardeerd. 
Symbulon dankt De Fotofabriek https://www.fotofabriek.nl voor het kosteloos drukken 
van de kaarten. 
 



Wilde Ganzen 
 
Wilde ganzen steunt overal ter wereld projecten die armoede willen doorbreken. 
Uitgangspunt voor hen is dat het slimme projecten zijn die van onderop in de eigen 
dorpen en gemeenschap worden opgebouwd.  
Wij doen een aanvraag voor Symbulon, ten behoeve van de bouw van de dansstudio. Bij 
acceptatie van ons project, worden alle donaties aan Symbulon overgemaakt aan Wilde 
Ganzen; zij voegen 50% (!) van het bedrag eraan toe en maken het totaal over naar de 
organisatie (Trust) in Zuid-Afrika. Jouw donatie wordt dus met 50% verhoogd! Dat telt 
flink aan. 
 
Kwaliteitskeurmerk CBF  
 
Het CBF toetst of goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Erkenning door 
CBF is het keurmerk dat ze afgeven en de organisatie wordt dan opgenomen in het 
register Goede doelen. Aan de 669 Erkende goede doelen kun je met een gerust hart 
doneren, je weet dan zeker dat het geld goed terecht komt en bijdraagt aan een betere 
wereld. Het register is voor iedereen te raadplegen en het keurmerk kan de goede 
doelen organisatie in haar communicatie gebruiken bijvoorbeeld op de website. CBF 
houdt toezicht en de organisatie moet aan hen verantwoording blijven afleggen. 
 
Symbulon heeft in oktober een aanvraag gedaan om in dit register opgenomen te 
worden. We voldoen aan de eisen van het CBF, onze aanvraag is heel positief beoordeeld 
en ligt nu bij CBF om formeel goedgekeurd te worden. 
We zijn vanzelfsprekend trots dat we dit keurmerk mogen gaan voeren. 
 
Award Mary 
 

Mary Silver Corpe, onze fantastische docent dans, met wie 
ons hele project Symbulon allemaal begonnen is, heeft een 
award ontvangen! Uitgereikt door de Dance Association 
Cape Town voor “Dedicated community service”. Een zeer 
verdiende onderscheiding waarmee we haar van harte 
feliciteren. 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief. We 
houden je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  
Het bestuur Symbulon 
 

www.symbulon.online 
 


