
Bij 'de Anne-Marie' gaat het 
om wat de klant eraan heeft 

Vorig jaar won de BuurTvrouw 
uit Schiedarn-West 
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WIE WINT DIT JAAR DE ANNE-MARIE VAN DER LINDEN-PRIJS? 

Elk jaar stelt bestuursvoorzitter Chris Domen, van DSW Zorgverzekeraar, uit eigen middelen 
25.000 euro beschikbaar voor de Anne-Marie van der Linden-prijs. Als eerbetoon voor haar 
verdiensten in de ouderenzorg. "Ik vind het fantastisch hoeveel creatieve inzendingen er vorig 
jaar zijn binnengekomen," zegt Domen. „Daar is de zorg- en welzijnssector bij gebaat. Het 
onderstreept het belang van de prijs. Ik verwacht dit jaar minstens zo veel creatieve en zin-
volle projecten." 

Door Kor Kegel 
De inzendtermijn is weer ge-
start. Zorg- en welZijnsorga-
nisaties kunnen weer projec-
ten indienen om in 
aanmerking te komen voor 
de Anne-Marie van der Lin-
denprïïS.1-ot vrijdag zo okto-
ber ikinnen ze een voorstel 
doen en ;kans maken op 
maxiMaal 25.000 euro. 

SCHIEDAM - „Het hoeven 
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echt geen hoogvliegende pro-
jecten te zijn," zegt juryvoor-
zitter Anne-Marie van der Lin-
den ter aanmoediging. „Heel 
gewone, laagdrempelige initi-
atieven komen zeker ook in 
aanmerking. Als jury kijken 
we of een project direct de 
klanten ten goede komt. Als 
het gaat om scholing of infor-
matie- en communicatietech-
nologie maakt het project 
geen kans:' 

BuurTvrouw 
Vorig jaar won Stichting De 
BuurTvrouw, gevestigd in 
Schiedam-West, voor directe 
zorg aan ouderen in de wijk. 

Maar omdat twee andere pro-
jecten ook hoog scoorden, 
verdeelde de jury het prijzen-
geld. Een bedrag van 5000 
euro ging naar Strandgoed Ter 
Heyde, dat imantelzorgers 

lucht geeft, en ook naar de 
Vlaardingse stichting Sailing 
Kids, die gehandicapte kinde-
ren en hun familie een dagje 
uit bezorgt. De BuurTvrouw 
kreegis.000 euro en heeft dat 
ingezet voor het project Prak-
kie Uit & Thuis, dat vrijdag 29 
september van start gaat 

Te aardig 
„Het is niet vanzelfsprekend 
dat de jury dit jaar weer het 
prijzengeld verdeelt," zegt An-
ne-Marie van der Linden. „Het 
hangt helemaal af van wat de 
projecten behelzen. Maar vo-
rig jaar vonden we die andere 
projecten te aardig om de ini- 

tiatiefnemers alleen met een 
bosje bloemen naar huis te 
laten gaan." 
Inzendingen voor de prijs mo-
gen zowel op zorg als op wel-
zijn betrekking hebben en ze 
hoeven niet per se op ouderen 
betrekking te hebben. Voor-
waarde is wel dat de indieners 
werkzaam zijn in het voor-
naamste werkgebied van 
DSW, dus in de regio Nieuwe 
Waterweg-Noord, Delft, 
Westland en Oostland (Lan-
singerland). 
Anne-Marie van der Linden is 
zelf voorzitter van de jury. De 
Frankelandgroep komt niet 
voor de prijs in aanmerking. 
In de week van 6 november 
maakt de jury de genomineer-
den bekend. De prijsuitreiking 
is op donderdag 7 december. 

Anne-Marie van der Lin-
den was tot 2016 directeur 
zorg/bestuurder van de 
Frankelandgroep. Bij haar 
afscheid stelde Chris ()o-
men (DSW), voor vijf jaar 
een naar haar genoemde 
prijs in; een eerbetoon voor 
haar verdiensten in de ou-
derenzorg. 
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