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Van de Voorzitter
Bijgaand treft u de Nieuwsbrief aan van “ de Vrienden van Bronlaak “.Via deze Nieuwsbrief willen we de gevers
en andere belangstellenden laten zien wat in de afgelopen periode is gedaan met de gelden van de Vrienden . De
financiering van de zorg verlening door de overheid wordt steeds kaler en de Vrienden van Bronlaak proberen de
noodzakelijke aanvulling te geven om de zorgverlening warmer/completer te maken . Via de nieuwsbrief willen
we u laten zien hoe we dat doen . Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Bronlaak wil ik alle gevers
hartelijk bedanken .
Met vriendelijke groeten
A.J. Leenhouts

Uitgaven en inkomsten over het jaar 2017.
Inkomsten:
In 2017 bedroegen de inkomsten van de Stichting
Vrienden van Bronlaak in totaal € 41.455
De inkomsten bestaan uit:

-

zwemmen en zwembad

-

vervoer naar Matheus passion

-

tenten

-

jachtslot Mookerheide materialen

-

tractor en spitmachine tuinderij

-

boottocht motorrun

-

Donaties

€ 4.955

-

seizoenen wandeling

-

Rente

€ 12.786

-

compostzeefmachine voor de tuinderij

-

Huuropbrengst

€ 23.714

-

bakoven voor het Bakhuys

Uitgaven:

-

kast Art Lea

In 2017 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in

-

zaagmachine bosgroep

totaal aan uitgaven € 136.754

-

aggregaat bosgroep

-

korfbalpalen met korf

-

bewonersconferentie

-

graveren gedenkplaatje

€ 105.317 is besteed aan diverse projecten voor
Bronlaak waaronder:
-

Gereedschappen voor de TD. Bronlaak

-

culturele activiteiten,

-

carnaval,

€ 17.560 is besteed aan projecten ter bevordering

De bosgroep heeft met steun van de Stichting

heilpedagogie en sociaal therapie buiten Bronlaak

Vrienden van Bronlaak een aggregaat

zoals:

aangeschaft.

-

jongerensoos De Link in St. Anthonis
Muziekevent

-

King Fisher Foundation Companionproject
publicaties

-

LVB groep Elivagar

-

Boekje Helende omgeving deel 3

-

Hogeschool Leiden Lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg

Voorheen werd door de Bosgroep een aggregaat
gehuurd. Deze aggregaat is nodig voor de

-

vier bankjes PGSA

stroomvoorziening op het MOB complex. Reden

-

bijdrage NVAZ Poject Inspiratiedag Expeditie

waarom er in het verleden besloten is tot het

U

huren is dat we gedoogd zitten op het complex en

€ 11.909 werd besteed voor kosten gebouwen,

het in theorie mogelijk is dat we ervan moeten.

zoals afschrijving, verzekering, OZB en renovatie.

Het aggregaat zou dan overbodig worden.

€ 1.968 werd besteed aan algemene kosten o.a.
bankkosten, fondswerving
Op de website www.vriendenvanbronlaak.nl is de
volledige balans en resultatenrekening in te zien.

Ondersteunde projecten
In deze brief willen een aantal projecten die wij in

De redenen om toch/alsnog over te gaan tot

het afgelopen jaar hebben gesteund zich zelf nader

aanschaf van een aggregaat zijn de volgende:

toelichten.

1. Ik heb geen enkele aanwijzing om er vanuit te

Zaagmachine
Een aggregaat, Zaagmachine met zaagdiktecomputer voor werkgebied Bosgroep Sylvester.

gaan dat we daadwerkelijk het MOB complex
moeten verlaten,
2. Een aggregaat is vrij makkelijk weer te
verkopen (zijn waardevast),

3. Een aggregaat kan ook dienst doen elders

blijven bieden. Een plek in het midden van- en in

binnen Bronlaak of deSeizoenen als

harmonie met de natuur. Een plek waar ze trots

(nood)stroomvoorziening,

op kunnen zijn.

4. Huurkosten staan niet in verhouding tot de
kosten voor aanschaf. M.a.w. het is snel terug
te verdienen.
Verder heeft de bosgroep met steun van de
Stichting Vrienden van Bronlaak een eigen
zaagmachine met zaagdiktecomputer kunnen
aanschaffen.

Voorheen deelden wij een zaagmachine met een
collega bosgroep van Dichterbij. Maar dit bleek

Bakoven
Een oven voor het Bakhuys

toch vaak lastig omdat er steeds meer vraag

In 2011 zijn we gestart met het Bakhuys, een

kwam om stammen te verzagen tot een

belevingsgericht werkgebied waar bakken en

halfproduct en dan de zaag te vaak niet

koken centraal staan. Het Bakhuys maakt de

beschikbaar was. Met deze zaagmachine kunnen

warme maaltijden voor Het Veerhuis klaar, dat in

wij de bewoners het jaar rond houtzagerij-

hetzelfde gebouw gevestigd is. Maar bovenal

activiteiten aanbieden

wordt er in het Bakhuys erg veel lekkers

De opdrachtgevers bestaan o.a. uit: Werk-

gebakken.

gebieden van Bronlaak, Natuurbeheer-

We bakken er broden voor de Bronlaakwinkel en

organisaties, Bedrijven, Kunstenaars,

natuurlijk ook voor Het Veerhuis. Er zijn concrete

Particulieren.

plannen om het broodbakken verder uit te

We willen onze bewoners nu en in de toekomst
een aangenaam werkgebied op het MOB complex

breiden en voor twee of drie andere huizen ook
het brood te gaan leveren.

Het Bakhuys wil zich vooral onderscheiden door

theehuis in Bakel en zorgen we altijd voor iets

het maken van biologische patisserie. Wij bakken

lekkers tijdens de ouderbijeenkomsten

nu voor de Bronlaakwinkel iedere week torta

Kortom, met deze extra bakcapaciteit kunnen we

caprese en verder wat er door klanten, veelal

beter voldoen aan de stijgende vraag naar onze

bewoners of werknemers van Bronlaak, besteld

producten en is de de mogelijkheid ontstaan om

wordt. Ook bakken we, als dit gevraagd wordt,

het bakken van patisserie en brood verder te

voor het Cultureel Café. Op hoogtijdagen, zoals

professionaliseren en kunnen wij ook een andere

Sint Jan, Michaels dag of anderszins, wordt er een

groep cliënten boeiend werk aanbieden. Dit

beroep op ons gedaan..

laatste vinden we erg belangrijk omdat we

Ons assortiment is redelijk uitgebreid en bestaat

daardoor de sociaaltherapie verder concreet

uit verschillende soorten taarten, brood, koeken,

vorm kunnen geven; volwassenen namelijk de

koekjes en wafels. Op verzoek bakken we ook

mogelijkheid bieden iets voor de ander te

hartige taarten.

betekenen. Bovendien krijgen ze hiermee de kans

Dit alles hebben we de afgelopen jaren moeten
doen met slechts een oven, die eigenlijk voor Het

hun sociale verantwoordelijkheid verder te
ontwikkelen.

Veerhuis bedoeld is en die het bovendien

Met vriendelijke groet,

regelmatig heeft laten afweten! Kortom, door

Peter van Aerle, vakinhoudelijk werkleider van

gebrek aan bakcapaciteit of doordat de oven stuk

Het Bakhuys

was hebben we regelmatig bestellingen niet
kunnen aannemen, maar kostte het ons ook

Bankjes

onnodig veel stress.

Bankjes voor mensen met beperkingen.

Na vijf jaar werken met zeer beperkte middelen

Wij, leden van het Platform Gehandicapten Sint

hebben we dankzij ondersteuning van de

Anthonis (PGSA), zetten ons in om met name

Vrienden van Bronlaak een professionele oven

inwoners met een beperking zo volwaardig

aan kunnen schaffen. Daarmee kunnen we onze

mogelijk mee te laten doen in onze samenleving.

productie van zowel patisserie als brood
uitbreiden.
We hebben onlangs geleverd aan het nieuwe
theehuisje op Hoogveld en als dat goed loopt
gaan we daar in de toekomst meer aan leveren.
Ook leveren we regelmatig taarten aan een

Dit doen wij o.a. door gesprekspartner te zijn van
de gemeente, informatie te verstrekken, door het
organiseren van allerlei activiteiten etc.
Leden en bestuursleden van het PGSA bestaan uit
vrijwilligers.

Een van onze projecten heet: “Wandelen voor

Door ook het onderhoud te gaan verrichten zijn ze

iedereen”. We hebben een boekje samengesteld

vaker aanwezig in de straten en ontstaan

met korte wandelingen in alle kerkdorpen van de

spontane ontmoetingen met andere inwoners en

gemeente Sint Anthonis. Deze wandelingen zijn

toeristen. De bankjes / picknicksets zelf zijn naast

zo opgezet dat iedereen, ook mensen met een

rustplaatsen ook ontmoetingsplekken voor

fysieke beperking, deze kunnen maken. Routes

inwoners en passanten.

zijn dus zoveel mogelijk drempelvrij en

Op deze wijze bevorderen zij dus ook de

gemakkelijk te lopen of met rolstoel te rijden. Niet

leefbaarheid in de diverse dorpen. De picknick-

alleen voor mensen met een beperking maar bv

tafels en bankjes zijn mede mogelijk gemaakt

ook geschikt voor jonge ouders met kinderen of

door financiële ondersteuning van de Stichting

kinderwagen.

Vrienden van Bronlaak.

Wij constateerden echter dat er onvoldoende

Platform Gehandicapten Sint Anthonis.

rustplekken zijn langs de diverse routes. Wij
kregen het plan deze te realiseren en zochten

LVB GROEP ELIVAGAR

hiervoor o.a. contact met de Houtwerkplaats van

Beste vrienden van Bronlaak,

Bronlaak. De medewerkers van de
Houtwerkplaats hebben een grote afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt. Onder begeleiding
produceren zij echter volwaardige producten

Wij willen jullie heel erg bedanken voor de
vakantie die we van jullie gekregen hebben.
Dankzij jullie zijn er wensen uit gekomen!

zoals bankjes en picknicksets. Dit start met het

Wij zijn een midweekje naar de schatberg

kappen van bomen in de gemeentelijke bossen,

geweest waar wij het met zijn alle erg naar ons zin

het verzagen ervan en het maken van allerlei

hebben gehad.

producten hiervan.

Iedereen had een eigen slaapkamer en sommige

Door hen te betrekken bij ons plan en door het

hadden er zelfs een eigen badkamer bij. Dit was

maken van picknicktafels en bankjes.

superluxe waar dan ook heel goed gebruik van

Kunnen zij aan de lokale samenleving laten zien

gemaakt is.

waartoe ze in staat zijn en waardering ontvangen

Bewoners hebben het met elkaar gezellig gehad.

voor hun werk. Wij hebben hen ook gevraagd om

Ze konden, wandelen, bowlen, spelletjes spelen,

het onderhoud te gaan verzorgen. Het is dan

vissen en naar de bioscoop.

meer dan een eenmalige klus.

We hebben elke avond een heerlijke maaltijd
kunnen benuttigen. Van frietjes tot BBQ en een

kok die voor ons kwam koken. Ze zijn dan ook

constitutiebeelden. Uiteraard van groot belang

goed verwend geworden.

voor de antroposofische gehandicaptenzorg

Hier hebben we met zijn allen enorm van

Op 8 maart 2016 heeft hij op Bronlaak voor een

genoten. Voor ons als begeleiding was het super

groep geïnteresseerde medewerkers een en ander

om te zien hoe de sfeer op vakantie was, ook wij

verteld en laten zien over deze boeiende materie.

hebben hier van genoten.

In 2018 zal de publicatie “Heilpedagogische

Nu hebben we zelfs nog een bedrag over waarvan

diagnose en constitutiebeelden” verschijnen.

wij nog een activiteit kunnen doen. Dit is voor ons

Meer informatie hierover:

ook bijzonder want hier hebben wij geen budget

http://www.kingfisherfoundation.eu

voor.
Namens bewoners en begeleiding van de LVG in

Motorzijspan

Horn super bedankt!

Motorzijspanrit.

Heilpedagogische constitutiebeelden

Zondag 7 mei was een spannende dag voor de

Martin Niemeijer is antroposofisch arts voor

voor de tiende keer dat we een rit met de

verstandelijk gehandicapten.

motorzijspannen gingen rijden.

Hij is lid van een groep medici, de Kingfisher
Foundation waar o.a. ook Tom Scheffers deel van
uitmaakt.
Zij houden zich bezig met de ontwikkeling,
toepassing en verspreiding van de
fenomenologische onderzoeksmethode ter
aanvulling op en vernieuwing van de gangbare
wetenschapsopvatting en onderzoeksmethodiek.
De Stichting Vrienden van Bronlaak is een van de
stichtingen die dit werk door middel van
financiële ondersteuning mogelijk maken.
Martin Niemeijer heeft afgelopen jaar gewerkt
aan een publicatie over de heilpedagogische

bewoners van De Kaan, Veerhuis .Dit jaar was

Dit hebben we kunnen vieren door onderweg
ook nog een boottocht te maken dankzij de
ondersteuning van de Vrienden van Bronlaak.
De start was bij het Veerhuis van daaruit zouden
we vertrekken met de motoren. De bewoners van
De Kaan waren al bij het Veerhuis aangekomen.
Iedereen zat volspanning te wachten op het
ronkende geluid van de motoren. En ja hoor tegen
half 11 was het dan zo ver, daar hoorden we het
geronk aankomen op het Bronlaakterrein.
De motorrijders werden verwelkomd met een kop
koffie en een broodje, dit werd gezellig onderling

Na een tocht van 55 km over mooie rustige wegen

samen met de bewoners genuttigd. Een broodje

kwamen we om half 2 in Appeltern aan. De boot

er bij omdat er geen tijd was voor de lunch. Na

stond al klaar en we mochten er meteen op.

even bijgepraat te hebben zat iedereen om half 12
al in de zijspannen te wachten om te vertrekken.
Iris ging in de bus mee en kon zo ook genieten van
het gebeuren. Ze heeft er dan ook echt van

Nadat we plaats hadden genomen ging hij al
gauw vertrekken en heeft iedereen genoten van
een kop koffie met een lekker stuk gebak.

genoten. Ook de rolstoelen gingen mee in de bus.
Iedereen was in zijn schik al vonden ze het ook wel
spannend. Nicolaas zat samen met mij in het
zijspan. Hij moest nog even wennen aan de helm
maar er kwam al gauw een big smile op zijn
gezicht. Lieke zat heel ontspannen samen met
een medewerker en was in alle rust bij het
ronkende geluid in slaap gevallen.

Daarna kreeg iedereen nog een consumptie. Er

Sander heeft veel mee gezongen met de muziek

gingen verschillende mensen op het dek, want

die in het zijspan aanwezig was, hij heeft echt

daar was een prachtig uitzicht. Maar wel jammer

genoten.

dat de wind zo koud was.

Om 4 uur kwamen we weer aan het einde van de

Anouschka heeft als bedankje nog gespeeld op de

tocht. Het was een mooie boottocht, iedereen

djembé.

had er van genoten. Sander was helemaal onder

Al met al was het weer een geslaagde dag, ook de

de indruk en zei, "wat een avontuurlijke dag is

motorrijders gingen met een tevreden gevoel

dit".

naar huis, en willen volgend jaar weer graag terug

Daarna weer plaats genomen in de zijspannen

komen.

voor de terugreis. Ook deze route van 45 km ging
over mooie rustige wegen naar Bronlaak waar we
om ongeveer half 6 bij De Kaan aangekomen
waren.

Met dank aan de vrienden van Bronlaak zonder
deze sponsoring hadden we dit niet waar kunnen
maken.
Betty van der Heijden
De medewerkers van de Kaan hadden goed
gezorgd. Bij thuiskomst was er soep en broodje

ANBI status

knakworst waar we nog gezamenlijk hebben

De Stichting Vrienden van Bronlaak is door de

bijgepraat, over de mooie dag die iedereen

belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut

beleefd heeft en hiervoor erg dankbaar was.

Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen

Geweldig om de bewoners zo tussen de

erfrecht en/of schenkrecht te betalen. Uw

motorrijders te zien. Maarten was erg stoer en

schenking of deel van uw erfenis dat u nalaat aan

maakte grapjes. Ondertussen werden we nog

de Vriendenstichting is daardoor voor 100 %

verrast met mooie gitaarmuziek van Arnold

inzetbaar voor de doelstellingen van de stichting.

Siebers.

Bovendien zijn schenkingen voor de schenker

Jaap kwam, voordat hij naar de Gawein ging,

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

vertellen dat hij een heel erge fijne dag had

De ANBI-status is dus belangrijk voor onze

gehad.

stichting.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen
aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.
Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet
meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil
vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst
met de Stichting Vrienden van Bronlaak.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
Bronlaak is onbezoldigd en bestaat uit de
volgende leden:
•

Bram Leenhouts, voorzitter tot 14-3-2018

•

Marijke Tonnaer, voorzitter vanaf 14-3-2018

•

Mat Arts, secretaris

•

Jan Aarts, penningmeester

•

Wim van der Brug tot 14-3-2018

•

Hester Buijs vanaf 14-3-2018

•

Kees de Bruijn

•

Jan de Bruin

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 0485-383075
Website: www.vriendenvanbronlaak.nl
E-mailadres: vriendenvanbronlaak@gmail.com

