Nieuwsbrief Raphaëlfonds 2019
Bijgaand treft u een nieuwsbrief aan van het Raphaëlfonds. Via deze nieuwsbrief willen
we de gevers en andere belangstellenden laten zien wat in de afgelopen periode is
gedaan met de gelden van het Raphaëlfonds. De financiering van de zorgverlening
door de overheid vraagt meer aandacht en het Raphaëlfonds wil door haar financiële
ondersteuning de zorgverlening beter laten aansluiten bij de talenten en
mogelijkheden van de cliënt/bewoners. Via deze nieuwsbrief willen we u laten zien hoe
we dat doen. Het bestuur van het Raphaëlfonds wil alle gevers hartelijk bedanken.
Uitgaven en inkomsten 2019
Inkomsten:
In 2019 bedroegen de inkomsten van het Raphaëlfonds in het totaal € 153.235,De inkomsten bestaan uit:
•
•
•

Donaties
Financiële baten
Huuropbrengst, pachten

€ 25.308,€ 65.389,€ 62.538,-

Uitgaven:
In 2019 had het Raphaëlfonds een totaal aan uitgaven: € 147.922,€ 53.608,- is besteed aan diverse projecten binnen de Raphaëlstichting waaronder:
§
§
§
§
§

Ik en Jij; Iedereen die we zien. Fotoproject Novalishoeve Texel.
Pipowagen Iambe Amsterdam
Dit doen wij; beschrijving hoe stervensbegeleiding plaatsvindt binnen Rudolf
Steinerzorg in Den Haag.
Begeleid zelfstandig wonen Buurtskap de Tuunen Novalishoeve Texel
Conferentie Living Connections

€ 60.250,- is besteed aan projecten ter bevordering van de heilpedagogie en de
sociaal therapie buiten de Raphaëlstichting.
€ 8.809,- werd besteed voor kosten m.b.t. vastgoed, zoals afschrijving, verzekering,
OZB en renovatie
€ 25.255,- werd besteed aan algemene kosten o.a. bankkosten, fondswerving,
beleggingen.
Op de website www.raphaelfonds.nl is de volledige balans en resultatenrekening in
te zien.
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Ondersteunde projecten buiten Raphaëlstichting
Publicatie:

Helend Klimaat, het leven kleur geven, over cultuur en vrije tijd bij
mensen met een beperking.

Onderzoek: Kingfisher Foundation
Lectoraat Antroposofische gezondheidszorg
Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum
Cultuur:

Michaëlis Ondersteuning bij 50 jaar bestaan

Opleiding

AAG, Academie Antroposofische Gezondheidszorg
Mayri Curatieve en sociale education

Projecten

Stairways to Society De Marsen
Pluktuin van Geesje

Presentatie tweetal projecten die in het afgelopen jaar steun hebben ontvangen
Stairways to Society
GezinsKring 't Huys in Bosch en Duin is een antroposofische zorginstelling op
het historische Landgoed Tannenberg. Er worden woonzorg, dagbesteding en
onderwijs-zorgtrajecten aangeboden voor kinderen en jongeren met complexe
trauma's. Met het project Stairways to Society, waar het Raphaëlfonds aan heeft
bijgedragen, is het landgoed verder ingericht met zes werkplaatsen voor
dagbesteding en onderwijs.
Tekst: Annelijn Steenbruggen
Toen een van de kinderen in woonzorg nog meer net op het Landgoed Tannenberg
woonde, moest hij in de herfst vreselijk huilen om de blaadjes die van de bomen vielen.
Voor hem was er al zoveel vergaan in zijn leven. De afbraakprocessen in de natuur
hielpen om dit diepe verdriet in hem naar boven te brengen. Het bracht hem echter
ook vreugde en vertrouwen toen hij in de lente de knoppen aan de bomen zag
openbarsten. De meeste pubermeiden starten met een dikke laag make-up aan de
onderwijs-zorgtrajecten. Gedurende het traject wordt dat masker steeds dunner en
soms verdwijnt het zelfs helemaal. Voor de begeleiders op Landgoed Tannenberg is
dat een teken dat de meiden zichzelf weer mooi en goed genoeg vinden om hun ware
gezicht aan de wereld te laten zien.
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Deze voorbeelden zijn niet zomaar anekdotes. Ze tonen aan dat de holistische
(antroposofische) aanpak van GezinsKring 't Huys – waarbij een helende omgeving,
gemeenschapsvorming en zingeving de basis zijn – een oplossing biedt voor kinderen
en jongeren die op zeer jonge leeftijd complexe trauma's hebben opgelopen. Een
doelgroep waar de meeste onderwijs- en zorginstellingen op stuklopen maar waar
GezinsKring 't Huys een ontwikkelingsweg voor heeft weten te vinden.
Vanwege haar succesvolle aanpak kreeg GezinsKring 't Huys meer aanvragen dan zij
zorgplekken had. Omdat zij het als haar maatschappelijke taak ziet om deze
zwaarbeschadigde kinderen en jongeren – die soms nergens meer terecht kunnen –
te helpen, zijn met het project de capaciteit en de mogelijkheden uitgebreid. Mede
dankzij de bijdrage van het Raphaëlfonds zijn het afgelopen jaar de bestaande
gebouwen en buitenruimtes op het landgoed aangepast en ingericht met zes prachtige
werkplaatsen, waaronder een keramiek- en timmerwerkplaats. Bij de ontwikkeling van
het projectplan werd de stiltewerkplek als laatste toegevoegd. Het blijkt een gouden
greep. Naast de groepsactiviteiten hebben de kinderen en jongeren behoefte om tot
rust te komen. Bovendien is het belangrijk dat zij kunnen leren om op een zinvolle
manier alleen te zijn.
Met het project
'Stairways to Society'
is er op Landgoed
Tannenberg een
ontwikkelingsweg
gecreëerd waarop
kinderen en jongeren,
die een valse start in
hun leven hebben
gehad, alsnog
kunnen opklimmen
naar een kansrijke
toekomst.

Pluktuin Geesje, het eerste jaar
Pluktuin van Geesje is een plek voor iedereen om te genieten en kennis te
nemen van hoe op natuurlijke wijze voedsel geproduceerd kan worden.
Tekst: Yoram van de Reep en Sarai de Haan
De pluktuin bevindt zich aan de noordrand van het recreatiegebied
Geestmerambacht ten nooorden van Alkmaar. Op 2 hectare worden fruit- en
notenbomen gecombineerd met kleinfruit. Tussen de bomenrijen worden groenten,
bloemen en voedergewassen verbouwd. Het houden van schapen, en in de nabije
toekomst dubbeldoelkippen en varkens, draagt bij aan het sluiten van de kringlopen.
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Met ons open karakter in de vorm van een pluktuin is iedereen welkom om
onbespoten producten te komen plukken en als de kippen er zijn, eieren te rapen.
Alle producten van het bedrijf zijn bestemd voor de rechtstreekse afzet.
Boomgaard
Er zijn veel verschillende soorten fruit en fruitrassen aangeplant. Door de diversiteit
in aanplant en onze teeltwijze telen wij onbespoten fruit en zorgen we voor een lange
oogstperiode. De soorten fruit en noten die we aangeplant hebben zijn: appels,
peren, pruimen, hazelaars en walnoten.
Windsingel
De windsingel is aangeplant. Rondom het bedrijf dient de windsingel als beschutting
voor de boomgaard en de dieren. We hebben gekozen voor het aanplanten van
gewassen die oogstbaar zijn, zo krijgt deze een dubbele functie. Ook zorgt de
windsingel voor meer biodiversiteit door nestgelegenheid te bieden aan vogels en de
langdurige bloei met bijbehorend stuifmeel en nectar voor insecten.
Kleinfruit, bloemen en groenten
Er zijn bloemen en groenten gezaaid en geplant waardoor er afgelopen zomer
lekkers en moois geplukt is. In het najaar zijn de voorbereidingen gedaan en is
kleinfruit aangeplant. Voor het onderhouden van de tuin is er geschoffeld, gewied en
gras gemaaid.
Schapen
Eind september zijn er zes rammen gekomen om het gras kort te houden. Ze krijgen
om de twee à drie weken een nieuwe plek in de boomgaard.
Omheining
Het grootste deel van de omheining rondom de pluktuin is afgelopen jaar gezet. De
omheining dient om hazen buiten de boomgaard te houden, als afscheiding met de
voetgolf naast ons en als er kippen komen ze te beschermen tegen de vos.
Vrijwilligers
Ruim veertig vrijwilligers zijn betrokken bij de opbouw van Pluktuin van Geesje. Voor
de aanplant en daarmee de start van de pluktuin zijn de vrijwilligers essentieel. We
hebben een zestal vrijwilligers op vaste dagen.
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Oogsten door bezoekers
We hebben een mooi eerste plukseizoen gehad, een oplopend aantal bezoekers
heeft de pluktuin gevonden en ervan geoogst.
Investeringen
Er is geïnvesteerd in aanplant, compost, bodemverbetering, omheiningen,
gereedschap, (elektrische) machines en overige materialen.
We willen het Raphaëlfonds heel hartelijk danken voor het mede mogelijk maken van
Pluktuin van Geesje!
Pluktuin van Geesje
Wagenweg 6
1724 PT Oudkarspel
www.pluktuinvangeesje.nl
www.facebook.com/PluktuinvanGeesjeVOF
www.instagram.com/pluktuinvangeesje/

ANBI status Raphaëlfonds
De Stichting Raphaëlfonds 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 het Raphaelfonds 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 het
Raphaëlfonds.
Bestuur
Het bestuur van het Raphaëlfonds is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:
Ted van Schie

voorzitter, penningmeester

Hester Buijs

secretaris

Carla de Bruin

lid

Anneke Boenders lid
Rob Hardewijn

lid
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