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Dit is het SART Nieuwsbulletin 32, 3e jaargang. 
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen betref-
fende de SART.  
 

 
 

 

Beste mensen, 
 

Hierbij de SART-nieuwsbrief, met ook nu weer 
veel wetenswaardigheden en nieuwtjes. 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
En heeft u ideeën of wensen die u graag in ver-
vulling ziet gaan, de ideeënbus op de begane 
grond van het Missiehuis staat voor uw inbreng 
klaar! 
 

www.sart.nu 
 

 

___________________________________________ 
 

Corona 

De laatste weken zijn er 
weer enkele leden en 
medewerkers besmet 
geraakt met Corona, 
waardoor ze in quaran-
taine moesten.  

Blijf alert en voelt u zich grieperig, meldt het dan 
als SART-lid bij de mantelzorgers van de afdeling 
Welzijn en Ondersteuning en als SART-mede-
werker bij je leidinggevende.  
 

Voor de volgende boosterprik 
zijn de dames van welzijn en 
ondersteuning aan het bekij-
ken hoe dit weer samen met 
Park Zuiderhout het beste ge-
organiseerd kan worden.  
 

 

Ontwikkelingen binnen de organisatie  
 

- In juni is Natalie (en niet Na-
tasja zoals in de vorige 
nieuwsbrief aangekondigd) 
Smeets als gastvrouw ge-
start met haar werkzaamhe-
den. We wensen haar veel succes toe in haar 
nieuwe functie.  

- Daan Schlüter is afgelopen maand gestart als 
vakantiewerker-gastheer in het Missiehuis. 
Daan is werkzaam tot en met augustus. 

- De nieuwe CAO staat online op de website van 
de KNR. Alle medewerkers zijn hierover inmid-
dels geïnformeerd. 

- Op 26 juni jl. is Pater Kees Brouwer CICM, mis-
sionaris van Scheut, overleden. We wensen 
zijn medebroeders en familie veel sterkte toe 
met dit verlies. 

- Verzoek aan alle medewerkers om zoveel als 
mogelijk hun tegoed aan verlofuren in 2022 in 
te plannen. Maak hiervoor s.v.p. een afspraak 
met je leidinggevende. 

- Vanuit diverse leden van de SART komt steeds 
meer de behoefte en vraag om vrijwilligers in 
te gaan zetten. Indien u graag een vrijwilliger 
heeft die u begeleidt bij 
bijvoorbeeld het wande-
len of een praatje maken, 
bij een fietstocht maken 
op de duo-fiets of bij een 

http://www.sart.nu/


familiebezoek, laat het de dames van Welzijn 
en Ondersteuning dan weten. Zij coördineren 
de inzet van de vrijwilligers.  
Inmiddels wordt al een aantal vrijwilligers we-
kelijks ingezet. Onze leden zijn daar erg blij 
mee. 

- Soms verrichten vrijwilligers diensten voor 
onze leden. Wanneer dit in opdracht van de 
congregatie is, vergoedt 
de congregatie de reis-
kosten à € 0,27 per kilo-
meter. Wanneer dit in op-
dracht van de SART is, 
dan worden deze reiskos-
ten vergoed door de SART 
à € 0,27 per kilometer.  
Arno Heesters is bezig met het schrijven van 
een beleidsnotitie die naar de vrijwilligers en 
congregaties verstuurd zal worden. 

- Afgelopen maand hebben we enkele nieuwe 
leden van de SART mogen verwelkomen: pater 

Joop van Kessel (MSF), Zus-
ter Zita van Paassen (Medi-
sche Missiezuster) en pater 
Kees van der Geest (SVD).  
We wensen de nieuwko-
mers een fijn thuis toe hier 
in Teteringen. 

- Afgelopen week heeft Fien Darricarerre haar 
ontslag ingediend. Ze zal per 1 november aan-
staande uit dienst treden en met vervroegd 
pensioen gaan.  
Fien wordt per 1 september aanstaande opge-
volgd door Judith van Koulil, die momenteel 
werkzaam is als gastvrouw binnen de SART. 

- In de afgelopen bestuursvergadering heeft pa-
ter Piet Schellens SCJ afscheid genomen als be-
stuurslid van 
SART. Hij is opge-
volgd door pater 
Richard Lobo SVD.  
We danken Piet 
heel hartelijk voor 
zijn inzet en inbreng gedurende de afgelopen 3 
jaren en wensen Richard veel succes toe in zijn 
nieuwe bestuursfunctie.  
De andere bestuursleden hebben hun termijn 
inmiddels met drie jaar verlengd. 

- In de bestuursvergadering is ook besloten om 
een strategische bijeenkomst te organiseren 
voor de oversten, economen, leden van het 
bestuur, leden van de participantenraad, het 
managementteam en de directie van SART. 
Deze bijeenkomst is gepland op 3 oktober aan-
staande. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe 
naar de toekomst toe invulling te geven aan de 
SART gezien de natuurlijke afbouw van het 
aantal leden. Dat zowel gezien vanuit het oog-
punt van financiën, organisatie als personeel. 

- In de bestuursvergadering is ook de jaarreke-
ning, met enkele kleine aanpassingen, goedge-
keurd en zijn de cijfers tot en met het tweede 
kwartaal besproken.  

___________________________________________ 
 

Vertrouwenspersoon SART  
voor medewerkers en vrijwilligers: 
Ima van de Westeringh 
Mail: ivdwesteringh@gmail.com  
Mobiel: 06 10677592 
___________________________________________ 
 

Tot slot 
 

We proberen elke 
maand een 
nieuwsbrief uit te brengen. Wanneer u onder-
werpen heeft die u graag wilt plaatsen, kunt u 
deze aanleveren bij ondergetekende.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 
25 augustus aanstaande aanleveren.  
 
Arno Heesters 
Directeur SART 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Het postadres van de SART-organisatie  
is gewijzigd in  

Postbus 5721, 4801 EC Breda.  
Het bezoekadres blijft  

Arnold Janssenlaan 44 4847 DK Teteringen.
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