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Lieve vrienden en belangstellenden,  

Aan de start van het nieuwe bestuursjaar 2019 heeft het bestuur in een nieuwe samenstelling zich laten 
inspireren door dit prachtige gedicht over liefde van de Perzische dichter en mysticus Hafiz: 

It Felt Love 

How did the rose ever open its heart 

And give to this world all its beauty?              

It felt the encouragement of light 

Against its being. 

Otherwise we all remain too frightened.* 

De vrienden dragen door hun liefdevolle gave bij aan de ontwikkeling van Bronlaak en de antroposofie 
in het algemeen en maken extra voorzieningen mogelijk waardoor de bewoners zich verder kunnen 
ontplooien, zinvol werk kunnen verrichten en van cultuur en vrije tijd kunnen genieten. 

Vrienden zijn houdt meer in dan een materiële gift. Daarom hebben we alle vrienden op 24 november jl. 
uitgenodigd voor een culturele voorstelling met na afloop een gezellig samenzijn. Iedereen kreeg 
vooraf een door de bewoners gemaakte vilten roos als symbool van de liefde opgespeld.**  

De ontmoeting met de vrienden hebben wij als positief ervaren en zo waren ook de reacties van de 
aanwezigen. Dit willen wij in de toekomst vaker doen.   

Vanzelfsprekend hopen wij dat de vriendenkring zich uit zal breiden, u bent allen van harte 
uitgenodigd! Wij hopen in de toekomst ook vele vrienden te herkennen aan de opgespelde roos. 

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief met informatie over een aantal mooie projecten die wij weer dankzij 
uw steun hebben kunnen realiseren. 

Marijke Tonnaer, voorzitter. 

*vrije vertaling gedicht: Het voelde liefde – Hoe heeft de roos ooit zijn hart kunnen openen en aan de wereld al zijn 

schoonheid gegeven? Het voelde de aanmoediging van het licht om te Zijn, anders blijven we allemaal te angstig. 

** De vrienden die niet aanwezig waren krijgen de roos bij een volgende gelegenheid 

 



 

Uitgaven en inkomsten over het jaar 2019. 

Inkomsten: 

In 2019 bedroegen de inkomsten van de Stichting 

Vrienden van Bronlaak in totaal € 280.699 

De inkomsten bestaan uit: 

- Donaties    €   5.178 

- Rente    € 12.260 

- Huuropbrengst   € 21.332 

- Bijzondere baten   € 241.929 

Uitgaven: 

In 2019 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in 

totaal aan uitgaven € 99.164 

€ 59.066 is besteed aan diverse projecten voor 
Bronlaak waaronder: 

- culturele activiteiten,  

- carnaval,  

- zwemmen en zwembad 

- seizoenen wandeling 

- CRDL 

- Accu fiets 

- Lift Pinksterhuis 

- Zaagmachine bosbouw 

- Reiskosten bewonersconferentie 

- Plantenbak 

- michaëlfeest 

€ 26.750 is besteed aan projecten ter bevordering 

heilpedagogie en sociaal therapie buiten Bronlaak 

zoals: 

- jongerensoos De Link in St. Anthonis en 

muziekevent 

- King Fisher Foundation Companionproject 

publicaties 

- Zintuigen 

- Hogeschool Leiden Lectoraat Antroposofische 

Gezondheidszorg 

- Academie Antroposofische gezondheidszorg 

- ECCE bijdrage conferentie 12 mei 2019 

- Christoforus gemeenschap Belgie 

- Christengemeenschap Zeeland 

Overige uitgaven 

€ 8.929 werd besteed voor kosten gebouwen, 

zoals afschrijving, verzekering, OZB en renovatie. 

€ 4.419 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 nieuwsbrief willen een aantal projecten die 

wij in het afgelopen jaar hebben gesteund nader 

toelichten. 

Lift Pinksterhuis 

Op Bronlaak hebben we veel activiteiten, waarbij 

het Pinksterhuis de locatie is waar veel van deze 

activiteiten plaatsvinden. Deze locatie is namelijk 

geschikt voor grote groepen mensen en beschikt 

http://www.vriendenvanbronlaak.nl/


over een groot podium. Voor onze bewoners is 

deze ruimte ook herkenbaar, zij starten hier 

bijvoorbeeld de werkdag met de spreuk. De 

bewoners op Bronlaak worden steeds ouder en er 

wonen/werken ook bewoners en dagopvangers die 

slecht ter been of afhankelijk van een rolstoel zijn.  

 

Ook deze groep willen we de mogelijkheid bieden 

om deel te kunnen nemen aan activiteiten en voor 

hen is het belangrijk om ook op het podium te 

kunnen komen tijdens een dienst, optreden en 

enzovoort. Om dit te kunnen realiseren willen we 

een rolstoellift voor de trap naar het podium.  

 

Tijdens de carnavalsviering februari 2019 hebben 

mooi gebruik kunnen maken van de rolstoellift. 

 

 

 

 

 

Zaagmachine bosbouw 

Wij, Bosgroep Sylvester, zijn een van de 

werkgebieden op Bronlaak. Samen werken we aan 

een mooie en prettige werk- en leefomgeving.  

 

Werkzaamheden die we verrichten zijn onder 

andere: natuur- en terreinbeheer (bv. maaien 

kampeer-terreinen, plantwerkzaamheden, bomen 

vellen, routepalen maken en aanbrengen), hout 

kloven, et cetera. En, we hebben een houtzagerij. 

In de houtzagerij verzagen we, de door onszelf 

omgezaagde bomen, tot bijvoorbeeld op maat 

balken en planken met onze (mobiele) zaag. Dit 

doen we voor anderen (kunstenaars, timmer-

mannen), voor andere werkgebieden zoals de 

boerderij en de timmerwerkplaats en bovenal 

maken we er zelf creatieve houtconstructies mee 

zoals een schommel en indrukwekkende bank.  

 

Verder kijkend willen we graag onze houtzaag-

activiteiten binnen en rondom het mobiliteits-



complex uitbreiden, dit om ons werkgebied 

toekomstbestendig te maken.  

 

Zoals bij onze vorige aanvraag (Woodmizer LT15 

mobiele zaag) aangegeven, worden we allemaal 

een dagje ouder waardoor ons fysiek zware werk in 

de bossen steeds moeilijker wordt. Vooruitkijkend 

zijn we dan ook op zoek naar minder zware, nieuwe 

en of uitbreiding van bestaande activiteiten op en 

rondom onze uitvalsbasis: het mobiliteitscomplex. 

Op deze manier willen we onze mooie en prettige 

werkomgeving borgen, voor nu en in de toekomst. 

 

Woodmizer Edger EG 100 

 

De Edger EG 100, zie afbeelding hieronder, is een 

zaagtafel met twee zaagbladen inclusief aanvoer-

band om schaaldelen (planken met een wand-

kant/schors) te kanten (recht maken) tot planken 

met een ‘rechte’ kant. Deze nauwkeurige machine 

kan planken van minimaal 6 cm en maximaal 40 cm 

breed zagen. Voor ons betekent dit dat wij 

Bronlaak (in de vorm van een nieuw bushok) en 

onze ‘klanten’ nog meer in hun behoeftes kunnen 

voorzien bijvoorbeeld in planken voor schuttingen, 

kapschuren en zelfs boomhutten. Voor meer 

informatie en filmpjes over deze machine kunt u 

hier (www.woodmizer-europe.com ) terecht.  

 

Zie filmpje, zaagmachine in werking 

 

 

 

 

http://www.woodmizer-europe.com/
http://www.vriendenvanbronlaak.nl/zaagmachine2019.MP4


ANBI status 

De Stichting Vrienden van Bronlaak is door de 

belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom 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 

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: 

• Marijke Tonnaer, voorzitter 

• Mat Arts, secretaris 

• Jan Aarts, penningmeester 

• Hester Buijs  

• 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 
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