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een bijzonder thuis
voor bijzondere jongvolwassenen

We hebben de ANBI–status!
Goed nieuws: Stichting ZilverEsdoorn is erkend als goed doel, ofwel een Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dat is voor het realiseren van onze droom, een woonhuis in Hoofddorp
voor onze kinderen, van onschatbaar belang.
Van groot belang voor alle schenkers
Een fonds als bijvoorbeeld Stichting Union schenkt alleen aan organisaties die een ANBIstatus bezitten. Maar ook voor bedrijven en voor particulieren is een schenking aan een
erkend goed doel een stuk aantrekkelijker.
Leuker kunnen ze het niet maken…
De overheid stimuleert namelijk het schenken aan ANBI’s, door dit fiscaal aftrekbaar te
maken. Daarbij is bovendien periodiek schenken (te weten minimaal vijf jaar achtereen
eenzelfde bedrag) ook nog eens beduidend aantrekkelijker dan eenmalig schenken. Voor de
schenker blijft het bedrag uiteindelijk hetzelfde, maar voor de ZilverEsdoorn is het verschil
enorm!
Twee voorbeelden om u te laten zien hoe groot dit verschil is tussen eenmalig schenken of vijf jaar
achtereen, waarbij wij uitgaan van een schenking van € 150,- of van € 200,- per jaar, bij een inkomen
tót € 60.000,- . In het eerste voorbeeld van een periodieke schenking van € 150,- krijgt de
ZilverEsdoorn maar liefst € 252,-, in het tweede voorbeeld van € 200,- zelfs €336,-. Met een klik op
rekenmodel kunt u spelen met uw eigen gegevens om te zien wat voor u het gunstigste is.
Twee rekenvoorbeelden
U maakt over aan ZilverEsdoorn
U krijgt terug van de belasting
Het kost u dus in feite
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Die nul procent is niet helemaal correct. Ook eenmalige schenkingen zijn aftrekbaar, maar uiterst minimaal,
omdat er een hoge drempel geldt van 1 procent van uw belastbaar inkomen. Via onze website kunt u
makkelijk berekenen wat voor u het gunstigste is.

Ook de schenkingsovereenkomst is eenvoudig
Tot voor kort moest er voor zo’n periodieke schenking een notariële akte worden
opgemaakt. Ook deze drempel heeft de overheid geslecht. Er moet wel een overeenkomst
worden opgesteld, maar dat is een eenvoudig formulier dat u van onze website kunt
downloaden. Makkelijker kunnen we het dus wel maken!

De pers gehaald!
We zijn een campagne begonnen om de pers in Noord-Holland te bereiken. Op de eerste
plaats omdat er nog steeds ruimte is voor nieuwe bewoners en op de tweede plaats om
bekender te worden, onder andere bij vrijwilligers, in Hoofddorp en omgeving.
In Het Haarlems Dagblad van 24 januari schreef Arthur de Mijttenaere twee pagina’s over
Lotje, Nina en hun moeders Gigi Calkoen en Marian Schyns. Op RTV-NH was er aandacht voor
ons huis in het programma NH Helpt van June Hoogcarspel, waarin vrijwilligers worden
opgeroepen. En vanaf april verschijnt er een serie in het huis-aan-huis verspreidde
HC Nieuws – de Hoofddorpse Courant - waarin we worden gevolgd door journaliste
Anja Maas.

Het huis bijna vol!
Ondertussen bleven we druk en met succes in gesprek met kandidaten. Op dit moment is er
nog plek is voor twee nieuwe bewoners. Als u een geschikte kandidaat weet, neemt u dan
contact met ons op? De ZilverEsdoorn is bestemd voor jongvolwassenen vanaf achttien jaar,
die een indicatie hebben vanaf ZZP-4 en die op zoek zijn naar een thuis met heilpedagogische
24-uurszorg, geïnspireerd op de antroposofie. Een thuis waar de ouders mede sturing
kunnen geven, en zo een leefgemeenschap helpen creëren die warm is, veilig en vertrouwd.

Groot is onze dank aan de fondsen en particulieren!
We hebben al toezeggingen gekregen van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, de
Stichting Union, de J.C. Ruigrok Stichting, SFO, en van twee fondsen die niet bij naam
genoemd willen worden. En we hebben al schenkingen ontvangen van diverse particulieren,
ook periodieke. Wat een steun, wat een gulheid, en ook, wat een vertrouwen in ons project!

U kunt ons ook met praktische dingen helpen!
We zijn niet alleen dankbaar voor financiële ondersteuning, maar ook voor praktische.
Bijvoorbeeld voor het aanbod van Claire, de zus van Nina, om Facebook bij te houden. Fijn
dat u ons daarop goed kunt volgen! Als u ook een idee heeft om ons te steunen, neemt u dan
contact op via info@zilveresdoorn.nl? Graag! Alle denkbare steun is hard nodig om het
droomhuis voor negen jongvolwassenen te realiseren, en is bovendien hartverwarmend!
Namens alle betrokkenen bij het ouderinitiatief,
Ali Kinsbergen,
Voorzitter
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