
Bosprojecten
In deze projecten ondersteunt stichting ‘Benthem voor Recht’ getraumatiseerde
veteranen die aan maatschappelijke betrokken activiteiten deelnemen. Dit doet zij in
samenwerking met organisaties zoals Staatsbosbeheer Natuurlijk Odoorn en Stichting de
Veerkracht.

Project ‘Erfgoed Arsenaal Drenthe’
In dit project ondersteunt stichting ‘Benthem voor Recht’ veteranen en hun naasten die
aan het werk gaan in het voormalig munitiecomplex te Nieuw Balinge. Het betreft een
depot waar historische en oude bouwmaterialen door vrijwilligers worden onderhouden
en geëxploiteerd. Dit doet zij in samenwerking met stichting ‘Erfgoed Arsenaal Drenthe’,
stichting de ‘Veerkracht’ en de BNMO. Het depot is gevestigd in de bunkers van een
voormalig militair munitiecomplex. 

Workshops, lezingen, cursussen
Daarnaast organiseert de Stichting “Benthem voor Recht” workshops, lezingen en
cursussen voor beschadigde geüniformeerden van Politie, Defensie en Brandweer. Ook
worden cursussen en workshops gegeven voor de partners c.q. naasten van de
geüniformeerden, de doelgroep van de Stichting.

CONCRETE PROJECTEN

Inleiding

Dit meerjarenbeleidsplan vormt de basis van de van Stichting “Benthem voor Recht”
voor de komende jaren. De stichting “Benthem voor Recht” start projecten op en
ondersteunt nieuwe en bestaande projecten die het herstel van  getraumatiseerde
geüniformeerden en hun naasten bevorderen.  Dit doet zij veelal in samenwerking met
andere organisaties  zoals: Staatsbosbeheer, de Bond van Nederlandse Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI),
“Natuurlijk Odoorn”, Stichting Jikkie en  Stichting de Veerkracht.
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Een aantal projecten in samenwerking met
Staatsbosbeheer zullen worden opgestart,
voortgezet en/of uitgebreid, op bestaande locaties  
dan wel nieuwe locaties. Getracht zal worden
deze projecten ook op te starten met  andere
(ex)geüniformeerden met PTSS en hun naasten.

Cursussen, lezingen en workshops zullen ook
worden aangeboden aan de partners van de
beschadigde geüniformeerden;

In samenwerking met andere organisaties
symposia organiseren in Noord Nederland en
aangrenzende provincies over trauma, dan wel
andere problematiek waarmee de   doelgroep van
de stichting te maken heeft.

     GESTELDE DOELEN VOOR 2021 - 2024


