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2011 was een roerig jaar. De slechte financiële positie van Zonnehuizen leidde tot spanningen en onzekerheden 

bij bewoners, medewerkers en betrokkenen. Ook Stichting Vrienden van Bronlaak merkte de impact van de 

ontstane situatie. Meer dan ooit werd er vanuit de verschillende locaties in Zuid-Nederland een beroep gedaan 

op de Vriendenstichting. Waar mogelijk hebben wij deze verzoeken ingewilligd. Soms ging het hierbij om 

garantstellingen of om zaken die eigenlijk tot de reguliere exploitatie behoren. Voor dergelijke verzoeken stelt 

de Vriendenstichting normaal gesproken geen financiering beschikbaar, maar de omstandigheden maakten een 

flexibele opstelling noodzakelijk. Nu de rust is teruggekeerd en de locaties in Zuid-Nederland zijn 

ondergebracht bij DeSeizoenen, richt de Vriendenstichting zich weer volledig op haar kerntaak, namelijk het 

ondersteunen van aanvullende activiteiten en voorzieningen die het leven veraangenamen en zinvoller maken. 

 

Uitgaven 

In 2011 heeft Stichting Vrienden van Bronlaak voor 

ruim € 121.000,- bijgedragen aan verschillende 

projecten. Hiervan was € 82.000,- bestemd voor 

Bronlaak, o.a. voor de bewonersvakantie, jaarfeesten 

en vrije tijd. Voor Heimdal is o.a. de aanschaf 

mogelijk gemaakt van twee extra stoelen met 

hydraulisch onderstel. Deze stoelen hebben een 

belangrijke meerwaarde voor Heimdal, omdat de 

kinderen nu allemaal samen kunnen eten en 

kringspelletjes kunnen doen. Eerder was dit niet 

mogelijk en moesten de stoelen met hydraulisch 

onderstel per toerbeurt worden gedeeld. De 

Vriendenstichting heeft in 2011 ook ondersteuning 

gegeven aan activiteiten en voorzieningen van Hoeve 

Corisberg en Elivagar.  

Inkomsten 

De inkomsten in 2011 bedroegen € 101.000,-. 

Hiermee zijn de inkomsten € 20.000,- hoger dan in 

2010. Wij danken deze stijging aan enkele legaten 

die we mochten ontvangen en aan de toename van 

het aantal donateurs. In 2011 konden wij op de steun 

van 59 vaste vrienden rekenen!    

Ondersteunde projecten 

In deze nieuwsbrief willen we een aantal projecten 

die we in het afgelopen jaar hebben gesteund nader 

toelichten.   

Houten bijgebouw Papyrus 

Werkgebied Papyrus en de houtwerkplaats hadden 

behoefte aan meer werkruimte. Stichting Vrienden 

van Bronlaak heeft € 6.500,- bijgedragen aan de 

materiaalkosten van de extra werkruimte. Het 

gebouw is in eigen beheer gebouwd. Het resultaat 

mag er zijn. Een solide houten bijgebouw, dat 

voldoende ruimte biedt voor o.a. het vervaardigen 

van de picknicktafels. 

 

Gave van het hart 

Stichting Vrienden van Bronlaak draagt € 1.500,- bij 

aan het promotieonderzoek van Saskia van der Weck. 

Mede ingegeven door haar eigen ervaringen 

onderzoekt Saskia van der Weck de positieve 

ervaringen van het leven met een gehandicapt kind. 

Ouders van kinderen met een verstandelijke 

beperking ondervinden niet alleen de speciale 

problemen van hun kinderen, zij laten ook een 

positieve waardering zien voor het leven met deze 

kinderen. De positieve ervaringen worden dikwijls 

toegeschreven aan de bijzondere kwaliteiten van de 

kinderen. Die bijzondere kwaliteiten noemt Saskia 

van der weck “gave van het hart”.  



Stilteplaats 

Een lang gekoesterde wens van zowel bewoners als 

ouders is in 2011 in vervulling gegaan; een 

herdenkingsplaats voor overleden bewoners van 

Bronlaak. Een eerder verkregen legaat is aangewend 

als bijdrage aan de realisatie van de stilteplaats. De 

stilteplaats bestaat uit twee parallel gelegen muren, 

waarop een plaquette kan worden aangebracht met 

daarop de naam van de overleden bewoner.  

De stilteplaats is een plek waar ieder op zijn eigen 

manier kan gedenken. Gelegen tussen hoge bomen is 

het ook een plek van rust, troost en bezinning. 

Ontspanningsruimte Oase 

 

In 2011 is Het Veerhuis omgezet van alleen 

logeerhuis naar een woonhuis/logeerhuis en een 

werkgebied voor belevingsgerichte activiteiten. In 

het huis ontbrak het nog aan een rustige en 

aangename ruimte; aan een oase. Inmiddels beschikt 

Het Veerhuis over een prachtige ruimte 

waarin je kunt genieten, verwonderen en ontspannen. 

Stichting vrienden van Bronlaak heeft € 15.000,- 

bijgedragen voor de inrichting van de ruimte.  

Niet noodzakelijk, wel belangrijk 

Stichting Vrienden van Bronlaak blijft zich inzetten 

voor initiatieven die het leven van mensen met een 

ontwikkelingsstoornis veraangenamen. Mogen we 

hiervoor ook op uw steun rekenen? 

Naast Bronlaak, Elivagar, Hoeve Corisberg en 

Heimdal voelt Stichting Vrienden van Bronlaak zich 

ook verbonden met andere antroposofische 

initiatieven in binnen- en buitenland. Geeft u liever 

aan een bepaalde locatie of voor een specifiek doel, 

dat kan. Als u kenbaar maakt waaraan wij uw 

bijdrage mogen besteden, dan voeren wij dit zo uit. 

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: 

 Bram Leenhouts, voorzitter 

 Mat Arts, secretaris 

 Jan Aarts, penningmeester 

 Wim van der Brug 

 Kees de Bruijn 

 Jan de Bruin 

 

Wilt u meer informatie over Stichting Vrienden van 

Bronlaak, dan kunt u contact opnemen met Mat Arts 

via telefoonnummer: 0485-388 911.  

Of via e-mail: MArts@DeSeizoenen.org 

Word ook vriend en help ons meer mogelijk maken! 
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