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Jaarbrief 2011-2012 
 
Beste vrienden, vriendinnen en goede gevers van Breidablick, 
 
Onze aandacht richtte zich dit verslagjaar op stilstaan bij ons 15-jarig bestaan en honoreren van kleinere projecten 
na de paardenstal en de elektrische huifwagen. Leuk te vermelden is dat in deze economisch slechtere tijden 
medewerkers zelf toenemend creatief worden om verbeteringen te realiseren tegen zo min mogelijk kosten, 
hergebruik of aanschaf van goed gebruikt materiaal, maar ook door zelf uit te voeren. Zorgvuldig beoordelen we of 
vragen passen binnen onze doelstelling.  
We zijn verrast met enkele royale donaties uit nalatenschappen, waarvoor de familie gerichte besteding aaangaf. 
Nieuwe “Vrienden” meldden zich en we ontvingen eenmalige donaties n.a.v. verjaardagen van “vreemden” etc.  
Graag vragen wij uw aandacht voor gerealiseerde - en lopende projecten:  

Beemster 400 jaar 
Afgelopen september is dit heugelijke feit gevierd met een voorstelling van Theatergroep Stoepjee: Op zoek naar 
Dulcinea, met medewerking van cliënten van en op Breidablick buiten op het terrein. Het was een waar spektakel.  
 

 
 

Het geheel is door Breidablick Budgetneutraal gerealiseerd dankzij de bijdrage van het VSB-fonds, de Rabobank 
Waterland & Omstreken en de Stichting Vrienden van Breidablick. 

Fitness apparatuur 
De apparatuur was aan vervanging toe in de vorm van een loopband en een roeiapparaat. Op 15 december 2011 is 
de fitnessruimte feestelijk heropend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Muziekinstrumenten 
- De muziektherapeute heeft twee gebruikte koperen hoorns en twee buxus kromhoorns aan mogen schaffen.   
- Wekelijks oefent in de centrale hal van het Raphaëlhuis een koor met de bewoners als actief publiek. Er wordt 

genoten van het repertoire herkenbare liedjes begeleid door een pianist. Het klinkt nog beter nu de oude 
piano is vervangen door een goed, gebruikt exemplaar.  

Bomen t.b.v. schaduwvoorziening 
Op 17 maart jl. was er weer een NL Doet vrijwilligersdag op Breidablick. In het kader van ons 15-jarig bestaan 
doneerden we de bomen die door de deelnemers die dag geplant zijn als schaduwvoorziening bij de terrassen van 
de huizen met een tuin. Voor enkele huizen met dakterrassen is dit geen geschikte oplossing. Onderzocht wordt 
nog of en in welke andere vorm in schaduw kan worden voorzien. 

Duo-minibakfiets 
Op initiatief van de bakkerij wordt tegen materiaalkosten een ter beschikking gestelde, niet meer gebruikte 
duofiets, omgebouwd tot een duo-minibakfiets. Zodat het voor bepaalde bewoners van diverse niveaus mogelijk 
wordt gezamenlijk boodschappen te doen en de duo-minibakfiets recreatief te gebruiken op en buiten het terrein.  

Leefbaarheid en recreatie vergroten Novalishuizen 
De drie besloten binnentuinen van Novalis worden aangepast ten behoeve van het vergroten van de leefbaarheid 
en de recreatie van de specifieke bewoners. Iedere tuin op een andere manier. Er komt een kleine veranda, een 
tuinschuur, een tandemstalling, een nieuwe tandem, een basketbalnet en stenen waarmee een basketbalpleintje 
wordt aangelegd.   

Speeltuin 
In ons eerste project, de therapeutische speeltuin, bleek bij de jaarlijkse keuring van de toestellen dat de boktor 
hoog heeft toegeslagen in de duoschommel. Helaas moest dit mooie en zeer prijzige toestel na ruim 15 jaar 
worden afgebroken. Overwogen wordt of het mogelijk is dezelfde schommel of een ander exemplaar terug te 
plaatsen.   

Website 
De voorbereidingen voor een eigen website zijn gaande. Voor ons Comité van Aanbeveling heeft Carel Kraayenhof 
zich als eerste beschikbaar gesteld en inmiddels ook de burgemeester van de Beemster: Harry Brinkman en de 
burgemeester van Graft-De Rijp: Ria Oosterop. 

Aanvragen 
Er zijn nog andere grotere en kleinere aanvragen in overweging. Intern wordt er gekeken of deze binnen het kader 
van onze doelstelling vallen en/of dit mogelijk uit andere middelen gefinancierd kunnen worden.  

Kerstattentie 
De kerstattenties 2011 voor de bewoners zijn enthousiast ontvangen. Wij zetten de traditie ook dit jaar voort. 

Jaarrekening  
De jaarstukken 2011 werden gecontroleerd door BDO accountants en liggen ter inzage op de administratie van 
Breidablick. 

We blijven ons inzetten de wensen te realiseren om het bestaan op het instituut leefbaarder te maken en te 
houden. Wij hopen dat u ook dit jaar weer uw financiële steun wilt geven en bevelen de bijgevoegde acceptgiro 
van harte bij u aan.  

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

het bestuur van de Stichting Vrienden van Breidablick: 

Wilma Boele, voorzitter              Jaap Visser, secretaris             Fried Molkenboer, penningmeester  
Tjardina Beets, notulist                          Lies Mulder, lid              Arnoud Sap, afgevaardigde Breidablick 
 
 
 
De Stichting Vrienden van Breidablick wordt door de belastingdienst aangemerkt als vallende onder de nieuwe ANBI regeling. 

 
Het instituut Breidablick is gevestigd in Middenbeemster en maakt deel uit van de RAPHAËLSTICHTING voor Sociale 

Heilpedagogie, welke lid is van het Heilpedagogisch Verbond te Zeist 
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