Stichting Vrienden van Bronlaak
Nieuwsbrief

nummer 4, september 2014

Het jaar 2013 was een relatief rustig jaar, vergeleken met de perikelen rond het faillissement van
Zonnehuizen eind 2011 en de start van DeSeizoenen in 2012.

Uitgaven en inkomsten over het jaar 2013.

€ 4000,- is besteed aan bijdragen aan onderzoek,
publicaties en conferenties betreffende

Inkomsten:
In 2013 bedroegen de inkomsten van de Stichting
Vrienden van Bronlaak in totaal € 98.252.

heilpedagogie en sociaaltherapie waaronder:
- Conferentie Heilpedagogie in oktober 2013
- ECCE (European Cooperation for Curative

De inkomsten bestaan uit:
- Donaties

€ 6.401

Education) onderzoek en schaduwrapport tbv

- Rente

€ 31.034

Verenigde Naties

- Opbrengst effecten

€ 24.087

- Huuropbrengst

€ 36.730

Uitgaven:
In 2013 heeft de Stichting Vrienden van Bronlaak
aan uitgaven € 99.304.
€ 61.221 is besteed aan diverse projecten voor
Bronlaak waaronder:
- de inrichting van het dorpscafé,

- publicatie Boek “Storend, onbegrepen
handelen, bron van creativiteit”. (van Albert
de Vries en Thijs Schiphorst)
€ 11.362 werd besteed voor kosten gebouwen,
zoals afschrijving, verzekering en OZB
€ 3.395 werd besteed aan algemene kosten
In 2013 werden eveneens een tweetal
schenkingen verricht, waarvoor de benodigde

- culturele activiteiten,

middelen reeds als bestemmingsgiften onder de

- carnaval,

verplichtingen op de balans van 2012 stonden, te

- Uniekunst,

weten:

- kraan compostverwerker,
- Veerhuis
- gekleurd glasraam Pinksterhuis, aangeboden
bij het 60 jarig bestaan van Bronlaak.
€ 19.326 is besteed aan projecten ter bevordering
heilpedagogie buiten Bronlaak zoals:
- jongerensoos De Link,

- € 25.000 voor de Zorgaccommodatie op
Genneper Hoeve, vanuit een ontvangen
bestemmingsgift in 2012
- € 6.690 voor een tractor voor Hoeve Corisberg
vanuit een ontvangen bestemmingsgift in
2011.

- Zorgaccommodatie Genneper Hoeve

Op de website www.vriendenvanbronlaak.nl is de

- Opleidingscentrum Moskou

volledige balans en resultatenrekening in te zien.

Ondersteunde projecten
In deze brief willen we een aantal projecten die
we in het afgelopen jaar hebben gesteund nader
toelichten.

Genneper Hoeve

De genoemde ondersteuning wordt de bewoners
hoofdzakelijk geboden door begeleiders in de
woon en werksituatie. Daar waar nodig is er de
orthopedagoog, de arts en/of de therapeut om
specifieke begeleiding/ondersteuning te bieden.
Genneper Hoeve is een van de locaties van

De Genneper Hoeve, een echt biologische en

DeSeizoenen.

educatieve boerderij, werkt intensief en

Met financiële ondersteuning van een particulier

succesvol samen met DeSeizoenen. Genneper

en de Stg Vrienden van Bronlaak is op de

Hoeve en Landgoed Gennep vormen samen

Genneperhoeve de zorgaccommodatie tot stand

de woonwerkgemeenschap en dragen bij aan de

gekomen. De zorgaccommodatie voorziet in een

zorg voor het unieke en groene hart in de stad

goede garderobe met ruime

Eindhoven, de Genneper Parken.

toiletmogelijkheden, een kantoorruimte voor de

De opgave die Gennep zich stelt is om haar

werkbegeleiders van de zorginstelling, een

bewoners zo te ondersteunen dat hun eigenheid

gespreksruimte en een royale kantine met eet-

optimaal kans krijgt om tevoorschijn te komen.

en kookgelegenheid.

Daarnaast willen we op Gennep de talenten die

Dorpscafé Bronlaak

uit ieders eigenheid tevoorschijn komt, in het
dagelijks werk zo goed mogelijk leren inzetten

Met Ons Dorpscafé willen we op de eerste plaats

voor de medemens. Dit vergroot de

een

eigenwaarde, het zelfvertrouwen en laat de eigen

ontmoetingsplek waar de bewoners van Bronlaak

ondersteuningsvraag meer en meer naar de

naar toe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten of

achtergrond verdwijnen.

om er even uit te zijn en een plek waar je

ontmoetingsplek

scheppen.

Een

ontspanning kunt vinden. Op de tweede plaats
willen wij dat Ons Dorpscafé de plaats zal worden
waar ook ouders, familieleden en andere
bezoekers zich welkom zullen weten.
Daarnaast zullen er allerlei activiteiten gaan
plaatsvinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
samen naar een voetbalwedstrijd kijken, een
dansavondje, een muziekoptreden, een avond
met

een

verteller

en

een

liederentafel.

Bij grotere activiteiten zoals o.a. een filmavond

reden heeft de Stichting Vrienden van Bronlaak

of een optreden door een groter gezelschap zal

bijgedragen aan een kraantje dat achter de

de Zonnekamer betrokken worden en krijgt Ons

trekker kan worden gemonteerd en de compost

Dorpscafé de rol van foyer waar de mensen

kan omzetten. Zoals de tuinders zelf zeggen: het

tussendoor terecht kunnen voor een drankje. Wij

werk wordt er niet minder van, maar het wordt

willen laten zien dat de Bronlaakgemeenschap

wel verlicht.

zich graag gastvrij opstelt en hopen daarmee een
omgekeerde integratie bereiken.

Zuid Amerika
Bronlaak heeft sterke vriendschapsbanden met
Zuid Amerika
Hoewel we al ruim een jaar open zijn, was Ons
Dorpscafé nog niet officieel geopend.

Matoekoe in Suriname in 1983 heeft Bronlaak

Op 26 april 2014, Koningsdag heeft de officiële
opening

plaatsgevonden.

Mede

Al sinds de start van het dagbestedingcentrum

door

investeringen van de Vriendenstichtingen is het
tot stand gekomen.

een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling
van de sociaaltherapie in Zuid Amerika. Daar
was een grote nood onder de verstandelijk
gehandicapte jong volwassenen en hun ouders.

Compostmachine

De gehandicapten leefden allemaal volledig

De tuin zet jaarlijks 70 tot 80 ton compost om tot
nog toe steeds met de hand. Met de hand
omzetten is zeer zwaar werk, voor zowel

verstoken van enige sociale contacten in vaak
desolate onderkomens, min of meer verborgen
voor de omgeving.

medewerkers als voor bewoners en vanwege de

Toen Bronlaak in de jaren ’80 en ’90 tot grote

korte

bloei kwam onder meer door belangrijke

tijd

die

hiervoor

beschikbaar

is,

ergonomisch niet meer verantwoord. Om die

schenkingen

en

legaten

van

familie

van

bewoners en sympathisanten uit vrienden kring

en bedrijfsleven, en tevens de subsidie stroom

volledig vergelijkbaar met die in Suriname met

van de overheid voor Bronlaak eerst goed op

dit verschil dat de initiatiefnemers Brazilianen

gang kwam, brak parallel aan deze ontwikkeling

waren die met de zorg waren geconfronteerd

het besef door dat deze mogelijkheden voor onze

door de erbarmelijke toestand waarin de broer

bewoners wel in schril contrast stond met de

van een van de initiatiefnemers leefde, een

situatie in Suriname. Een van de grote legaten

situatie waar zij verandering in wilden brengen

die de stichting Vrienden van Bronlaak in die tijd

toen zij kennis namen van de mogelijkheden van

kreeg werd dan ook onder

de conditie

de sociaaltherapie. Ook hier heeft Bronlaak veel

geschonken dat er door de stichting ook

bijgedragen aan de ontwikkeling door het

financiële steun zou worden verleend aan

aanbieden van stageplaatsen, het financieren van

bevordering

buiten

uitwisseling van medewerkers en financiële hulp

Bronlaak. De situatie in Suriname kwam voor

en advies bij het realiseren van geschikte

Bronlaak dichtbij door het contact met twee

infrastructuur ter plaatse

van

de

heilpedagogie

heilpedagogen die in Suriname een initiatief
waren begonnen om te trachten op basis van de
sociaaltherapie

voor de gehandicapten daar

verandering te brengen, en al in een zeer vroeg
stadium van hun initiatief besloot Bronlaak
hieraan steun te verlenen.
Door financiële steun en het aanbieden van stage
mogelijkheden over en weer heeft Bronlaak veel
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van”

Dankzij de krachtige steun van Bronlaak leven nu

Matoekoe” en hebben de Bronlaak medewerkers

al zo’n 20 jaar in zuid Amerika twee groepen van

door deze contacten ook kunnen ondervinden

ongeveer 30 gehandicapten per initiatief in

hoe moeizaam en met heel weinig middelen daar

dagopvangcentra

toch veel goeds tot stand gebracht werd.

vergelijkbaar zijn met Bronlaak qua cultuur,

Vanwege

het succes in Suriname en de

omgang, werkbegeleiding en vooral onttrokken

afnemende afhankelijkheid van hulp aldaar werd

aan het sociale isolement. Ook deze initiatieven

eind jaren negentig ook een relatie aangegaan

laten aan de omgeving zien dat het in de omgang

met een initiatief in Brazilië, “Arcango Gabryel”

met onze gehandicapte vrienden niet gaat om

in Penedo in de staat Rio de Janeiro. De

wat je niet kunt, maar juist om wat je wel kunt en

leefsituatie van de gehandicapten daar was

dat blijkt veel meer dan je zou denken.

die

in

alle

opzichten

Beide initiatieven zijn inmiddels mede dankzij de

stichting

hulp van Bronlaak uitgegroeid tot stevige

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen

gemeenschappen met een sterke uitstraling naar

aftrekken als u deze had vastgelegd bij de

de omgeving waardoor je mag verwachten en

notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit

hopen dat de voorbeeldfunctie navolging zal

niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de

vinden in deze landen. De belangstelling is in

notaris wil vastleggen of via een schriftelijke

ieder geval al groot en zelfs zodanig dat zowel in

overeenkomst met de Stichting Vrienden van

Suriname als in Brazilië de overheid gaat

Bronlaak.

meebetalen omdat de kwaliteit erkenning vindt.

Bestuur

ANBI status

Het bestuur van de Stichting Vrienden van

De Stichting Vrienden van Bronlaak is door de

Bronlaak is onbezoldigd en bestaat uit de

belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut

volgende leden:

Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom

•

Bram Leenhouts, voorzitter

•

Mat Arts, secretaris

•

Jan Aarts, penningmeester

•

Wim van de Brug

•

Kees de Bruijn

•

Jan de Bruin

geen erfrecht en/of schenkrecht te betalen. Uw
schenking of deel van uw erfenis dat u nalaat aan
de Vriendenstichting is daardoor voor 100 %
inzetbaar voor de doelstellingen van de stichting.
Bovendien zijn schenkingen voor de schenker
aftrekbaar

voor

de

inkomstenbelasting.

De ANBI-status is dus belangrijk voor onze

Word ook vriend en help ons meer mogelijk te maken
Rekeningnr : NL67ABNA064 04 74 543 Stichting Vrienden van Bronlaak
Grotestraat 10, 5841 AB, Oploo telefoon 06-25388370
Website: www.vriendenvanbronlaak.nl
E-mailadres: vriendenvanbronlaak@gmail.com

