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In het afgelopen jaar heeft Stichting Vrienden van Bronlaak kunnen bijdragen aan veel 

projecten die het welzijn van mensen met een ontwikkelingsstoornis vergroten. Projecten ten 

behoeve van cliënten van Bronlaak, Heimdal, Elivagar en Hoeve Corisberg, maar ook aan 

heilpedagogische en sociaaltherapeutische initiatieven buiten Nederland, zoals Matoekoe in 

Suriname en Arcanjo Gabriel in Brazilië.  

 

 

Uitgaven 
 

In 2010 heeft Stichting Vrienden van Bronlaak voor bijna € 160.000,- bijgedragen aan 

verschillende projecten. Woon-werkgemeenschap Bronlaak heeft hiervan het leeuwendeel 

ontvangen o.a. voor de bewonersvakantie, de jaarfeesten en voor vrije tijd. Voor Heimdal is 

o.a. bijgedragen aan een bedbox en een sta-op-stoel. En op Hoeve Corisberg staan de koeien, 

dankzij een gift van de Vriendenstichting, weer achter een stevig hek en kunnen de 

deelnemers van de Hoeve de koeien op een veilige manier verzorgen.  

 

 

Inkomsten 
 

De inkomsten in 2010 bedroegen bijna € 81.000,-. Stichting Vrienden van Bronlaak heeft 

enkele legaten ontvangen. Daarnaast heeft de Vriendenstichting 33 nieuwe vrienden mogen 

verwelkomen!  
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Het is niet mogelijk om in deze nieuwsbrief alle projecten toe te lichten, maar 

om u een indruk te geven wat Stichting Vrienden van Bronlaak het afgelopen 

jaar zoal heeft ondersteund, volgt hieronder een korte beschrijving van een 

drietal projecten. 

 

 

Bushokje Bronlaak   
 

Dagelijks zijn er zorgvragers die 

met de bus naar Bronlaak komen 

en ook met de bus terug naar huis 

gaan. Tot voor kort stonden deze 

mensen in weer en wind te 

wachten op de bus. Dankzij de 

bijdrage van € 6.000,- van de 

Vriendenstichting is er een stevig 

bushokje gekomen, dat beschutting 

biedt bij regen en wind en waarin 

de mensen ook kunnen zitten. Zo 

wordt wachten op de bus een stuk 

minder vervelend.  

 

 

 

Bewonersconferentie 
 

Tweejaarlijks houden zeven verschillende antroposofische zorginstellingen een 

bewonersconferentie. De bewonersconferentie wordt door bewoners zelf georganiseerd en is 

bedoeld voor bewoners. In 2010 vond de conferentie plaats op Bronlaak en had als thema “In 

beweging zijn”.  

 

 

Gedurende een week 

volgden de deelnemers 

een uitgebreid programma 

met workshops, lezingen, 

presentaties, een uitstapje 

en een bonte avond. De 

Vrienden van Bronlaak 

hebben € 3.380,- 

bijgedragen aan de 

bewonersconferentie, 

waardoor de eigen 

bijdrage van deelnemers 

tot een minimum beperkt 

kon blijven.  
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Jongeren van Elivagar voor Roggel  
 

De jongeren van Elivagar verrichten werkzaamheden voor de Roggelse gemeenschap. De 

werkzaamheden zijn zeer divers, zo maken de jongeren de stoep sneeuwvrij van bejaarden en 

hulpbehoevenden, ruimen ze gevallen bladeren op en geven ze oude meubels, na restauratie, 

een tweede leven. Allemaal werkzaamheden die de integratie in de samenleving bevorderen 

en die de kansen op een baan vergroten. Stichting Vrienden van Bronlaak heeft € 3.500,-  

bijgedragen aan dit initiatief, zodat de jongeren hun werkzaamheden met goed materiaal en 

gereedschap kunnen uitvoeren.  

 

Het goede werk van de jongeren is in de Roggelse gemeenschap niet onopgemerkt gebleven. 

De Streekbode wijdde er zelfs een artikel aan.  
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Ook het komende jaar zal Stichting Vrienden van Bronlaak zich weer inzetten 

voor initiatieven die het leven van mensen met een ontwikkelingsstoornis kleur 

geven. Wij hopen dat we op uw steun kunnen rekenen!   

 

 

Uw geld besteed zoals bedoeld 
 

Stichting Vrienden van Bronlaak voelt zich, behalve met Zonnehuizen, ook verbonden met 

andere antroposofische initiatieven in binnen- en buitenland. Geeft u liever aan een bepaalde 

locatie of voor een specifiek doel, dan kan. Het is altijd mogelijk om uw bijdrage te 

oormerken. Als u expliciet kenbaar maakt waaraan wij uw bijdrage mogen besteden, dan 

wordt dit zo uitgevoerd.      

 

Ook na uw dood kunt u verbonden blijven met de Vriendenstichting. Steeds meer mensen 

maken de keuze om een deel van hun geld na te laten aan Stichting Vrienden van Bronlaak. 

Dit kan op twee manieren, namelijk door een legaat of door een erfstelling. Bij een legaat laat 

u een vast bedrag na aan de Vriendenstichting. Bij een erfstelling laat u een bepaald 

percentage na van de erfenis. Wilt u Stichting Vrienden van Bronlaak een legaat of erfstelling 

nalaten, dan dient dit te worden vastgelegd in een notariële acte. Stichting Vrienden van 

Bronlaak is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI), en hoeft daarom geen erfbelasting te betalen. Het deel van uw erfenis dat u nalaat 

aan de Vriendenstichting is daardoor voor 100% inzetbaar.  

 

 

Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bronlaak is onbezoldigd en bestaat uit de volgende 

leden: 

 

De heer A. Leenhouts, voorzitter 

De heer M. Arts, secretaris 

De heer J. Aarts, penningmeester 

De heer W. van de Brug 

De heer C. de Bruijn 

De heer J. de Bruin 

 

 

Wilt u meer informatie over Stichting Vrienden van Bronlaak,  

dan kunt u contact opnemen met de heer M. Arts via 

telefoonnummer: 0485- 388 911. 

 

 

Stichting Vrienden van Bronlaak 

Banknummer: 64 04 74 543 

 

Vrienden heb je nooit genoeg! 

 


