Amsterdam, december 2015
Met trots kondigen wij de structurele en strategische ondersteuning van Zaluvida voor de activiteiten
van HealthNet TPO (hierna HealthNet) aan.
HealthNet en Zaluvida Holdings Pte LTF (hierna Zaluvida) hebben op 29 oktober 2015 een
overeenkomst ondertekend waarin is afgesproken dat Zaluvida de vermogenspositie van HealthNet
met een injectie van Euro 2,5 mln. versterkt. Dit betekent dat HealthNet niet langer een negatief eigen
vermogen heeft.
Zaluvida is een groep van bedrijven in de life sciences sector die innovatie ondersteunt om de wereld
een gezondere plek voor iedereen te maken. Sinds de oprichting in 2005 is het Zaluvida netwerk
uitgegroeid tot een organisatie die toptalenten uit de hele wereld opneemt. Zaluvida is een
ecosysteem van bedrijven, professionele experts en partners die synergetisch werken om te
innoveren en groei in life sciences te creëren. Het is de missie van Zaluvida om innovatie wereldwijd
te inspireren, ondersteunen en uit te bouwen.
HealthNet is een NGO die is gespecialiseerd in het overbruggen van de kloof tussen noodhulp en
wederopbouw. HealthNet ontwikkelt nieuwe manieren om mensen te helpen hun gezondheid en
welzijn te verbeteren in de nasleep van oorlog, onderdrukking en natuurrampen. Met een focus op de
geestelijke gezondheid en psychosociale gevolgen van verlies, onderdrukking en geweld, stelt
HealthNet mensen in staat om controle te nemen over hun eigen leven en het verbeteren van
gezondheid en welzijn.
Door de gezamenlijke passie voor gezondheid en welzijn voor iedereen, op basis van
wetenschappelijk bewijs en natuurlijke hulpbronnen, met daarbij een solide geloof in het self-help
potentieel van mensen wanneer aan minimale criteria voor de gezondheidszorg en onderwijs wordt
voldaan, wordt nu een onafhankelijke, wetenschappelijk gewortelde en financieel solide en sterke
internationale combinatie gevormd. Zaluvida versterkt de financiële basis van HealthNet en de
samenwerking combineert de beste elementen van NGO-ervaring, business-minded efficiëntie en
academische discipline.
De focus van het werk blijft de verbetering van de gezondheid en het welzijn van mensen die leven in
isolement, uitsluiting, armoede en onveiligheid. Speciale aandacht wordt besteed aan de geestelijke
gezondheid waar mensen in verkeren als gevolg van deze omstandigheden, alsmede aan de
psychosociale uitdagingen voor deze mensen die voor de taak staan hun leven en gemeenschappen
weer op te bouwen.
We kijken ernaar uit om te werken op het snijvlak van verandering in een wereld die duurzame
oplossingen in de life sciences en integrale ontwikkeling van de gemeenschap nodig heeft. Het
Zaluvida HealthNet partnership geeft een extra dimensie aan sociaal ondernemerschap.
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