
Iets Bijzonders doen
Goed leven voor mensen met een beperking

Help mee en doneer



Mijn tienerdochter Caitlin woont al een paar jaar bij Villa 

Kakelbont van ’s Heeren Loo in Ermelo. Ze heeft het enorm 

naar haar zin. De zorg is prima geregeld. Toch zijn er 

ook veel onvervulde wensen. Wensen die niet vanuit de 

zorgbudgetten worden betaald, maar voor kinderen met een 

verstandelijke beperking heel erg belangrijk zijn. Denk aan 

een skelter, schommel en ander speelmateriaal. Omgaan 

met emoties is voor veel kinderen met een beperking 

lastig. Het is belangrijk dat ze zich kunnen ontladen, op het 

moment dat het hen teveel wordt. Even naar buiten - in een 

vertrouwde omgeving - en iets doen om energie kwijt te 

raken. Elk kind verdient een goed leven.

 Nelleke van de Vliert



Iedereen die afhankelijk is van een ander, heeft speciale behoeften. Voor 
mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders.

Deze behoeften gaan over goede zorg. Maar ook over leuke dingen doen en 
plezier maken. En de behoefte om - net als ieder ander mens - erop uit te gaan. 
Om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe ervaringen op te doen. Allemaal 
zaken die het leven mooi maken en zin geven, maar niet vanuit de reguliere 
zorgbudgetten worden betaald. 

Daarom is Stichting Cliëntfonds opgericht. Om geld in te zamelen voor het goede 
doel. Steunt u Stichting Cliëntfonds, dan geeft u mensen met een beperking een 
beter leven. Waarin ze zich kunnen ontplooien, vermaken en ontspannen. En 
waarin ze deel uitmaken van de samenleving. Ieder op zijn eigen manier. 

Jaarlijks realiseert Stichting Cliëntfonds een groot aantal concrete projecten. 
Projecten die ertoe doen en tot stand komen dankzij de steun van betrokken 
donateurs. Draagt u kwetsbare mensen een warm hart toe? En wilt u ook Iets 
Bijzonders doen?

Help mee en doneer. In deze brochure leest u hoe u kunt bijdragen.

Hartelijke groet,

Iets Bijzonders doen  

Rianne van Eijk
Rianne van Eijk
Regiodirecteur Ermelo
Mede namens Stichting Cliëntfonds
’s Heeren Loo



Mooie
ter inspiratie

voorbeelden 

Ontspanning en plezier
Communiceren is voor iemand met een verstandelijke beperking soms best lastig. Maar aan de interactieve tovertafel is dat anders. Zo schatert Adriënne het uit als ze ballonnen kapotslaat. Begeleidster Michelle: ‘Samen spelen aan de tovertafel is superleuk. Adriënne leeft dan hele-maal op.’Tovertafel

Zelfredzaamheid
Een seintje als het tijd is om te 
eten, tanden te poetsen of naar 
bed te gaan. Een robot-maatje 
helpt mensen met een lichte 
verstandelijke beperking bij 
dagelijkse bezigheden. Martijn 
(r): ‘Dit is nou een prachtig 
voorbeeld van een technologische 
ontwikkeling, die Rick (l) helpt om 
zelfstandig te worden.’     

Robot - maatje



ter inspiratie
voorbeelden 

Actief bezig zijn
Chantal houdt van fietsen. Zo ont-

snapt ze aan de drukte in huis en 

heeft ze één-op-één contact met 

Desiree, haar persoonlijk begelei-

der. Chantal: ‘Ik zit liefst elke dag 

op de duo-fiets. Soms gaan we naar 

het dorp om boodschappen te doen. 

Soms gaan we gewoon een eindje 

om. Omdat het lekker weer is’.

Meedoen   
Mensen naar de zin maken, is iets waar 

Lisanne en John talent voor hebben. 

In het restaurant kunnen ze oefenen 

met echte gasten. En de kneepjes van 

het horecavak leren. Op hun eigen 

tempo. Op deze manier zorgen sociale 

ondernemingen - zoals een restaurant 

- ervoor dat iedereen kan deelnemen 

aan de arbeidsmarkt.  

Duo-Fiets

 Inrichting
leerplek



 
Een abonnement op de 
sportschool is voor Sjaak 
geen optie. Toch is regelma-
tig oefenen juist voor hem 
van belang. Vanwege zijn  
beperking. Maar ook vanwe-
ge zijn leeftijd. Een aangepast  
beweegparcours biedt uitkomst. 
Het nodigt niet alleen uit om in 
actie te komen, maar is ook nog 
eens heel gezellig om te doen!

Doen waar je hart ligt

Michel: ‘Mijn passie ligt bij de natuur. Ik 

kan eindeloos genieten van de groots-

heid van bomen en de geur van bladeren. 

Als het maar even kan, ga ik naar buiten. 

Ik zit al mijn hele leven in een rolstoel. 

Ik zou willen dat ik overal naartoe kan 

gaan. Zelf, zonder dat ik telkens iemand 

mee moet vragen. Dat is pas vrijheid.’

Rolstoelvriendelijke paden

Beweegparcours

Werken aan je conditie



Spelen
Om een speeltuin toegankelijk 

te maken voor mensen met een 

(verstandelijke) beperking zijn 

aanpassingen nodig. Denk aan 

speeltoestellen met extra grip, 

kleurcontrasten en een lage 

instap voor rolstoelgebruikers. 

Daanaast is extra valdemping 

nodig, een veilige looproute en 

rustzones om overprikkeling te 

voorkomen. 

Speeltuin op maat

Contact maken 
Snoezelen - een samentrekking 
van snuffelen en doezelen - is 
speciaal bedoeld voor mensen 
die moeite hebben om contact te 
maken. Een snoezelruimte is een 
ware belevenis. Kleuren, geuren, 
geluiden en zachte voorwerpen 
prikkelen de zintuigen en 
nodigen uit om alert te worden.

  Snoezel
ruimte

Beweegparcours



Hoe u kunt doneren?
Er zijn meerdere manieren om te doneren voor een goed leven voor 
mensen met een beperking uit de regio Ermelo.

1Zelf overmaken
Maak zelf een gift over naar 

Stichting Cliëntfonds ’s Heeren 

Loo op bankrekeningnummer 

NL84FVLB0226417069 onder 

vermelding van ‘Iets Bijzonders 

Ermelo’. 

2 Online doneren
Doneer online via iDEAL. Ga 
hiervoor naar de site van 
Stichting Cliëntfonds: www.
sheerenloo.nl/doneren. Vermeld in het veld ‘Toelichtingen’: Iets Bijzonders Ermelo.

3Met Tikkie doneren
Met Tikkie kunt u eenvoudig een 
donatie doen voor cliënten uit de 
regio Ermelo. Scan deze QR-code 
met uw mobiel, geef het bedrag aan dat u wilt doneren, klik op de link 
van het Tikkie betaalverzoek, kies uw bank en klik op Verzend. Uw 
donatie wordt overgemaakt van 
uw bankrekening op de rekening 
van Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo onder vermelding van ‘Iets 
Bijzonders Ermelo’. 

https://www.sheerenloo.nl/over-ons/steun-ons/doneren
https://www.sheerenloo.nl/over-ons/steun-ons/doneren


ANBI
ANBI Stichting Cliëntfonds is een 
ANBI: een Algemeen Nut Beogende 
Instelling. Dit is een status die door de 
Belastingdienst wordt toegekend en houdt 
in dat u geen erf- of schenkbelasting 
betaalt als u doneert aan Stichting 
Cliëntfonds. Kijk voor de voorwaarden 
op www.belastingdienst.nl.

Stichting Cliëntfonds
Stichting Cliëntfonds is door ’s Heeren 
Loo in 2015 opgericht om mensen met 
een (verstandelijke) beperking een beter 
leven te geven. Door geld in te zamelen 
realiseert Stichting Cliëntfonds concrete 
projecten en activiteiten, die op ieders 
wensenlijstje staan, maar niet vanuit de 
reguliere zorgbudgetten worden betaald. 
Meer weten over Stichting Cliëntfonds? 
Ga naar www.sheerenloo.nl//steun-ons

4Via uw testament
Via uw testament kunt u nalaten ten behoeve van het welzijn van de cliënten van ’s Heeren Loo uit de regio Ermelo. Gegevens die u nodig heeft om bij de notaris Stichting Cliëntfonds in uw testament op te laten nemen zijn: Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo Zorggroep, statuair gevestigd op de Berkenweg 11, 3818 LA, Amersfoort. KvK nr 62465805.

5Als bedrijf doneren
Met een donatie aan Stichting Cliëntfonds draagt u bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uw donatie is bovendien fiscaal aftrekbaar. Ga voor de voorwaarden naar www.sheerenloo.nl/geef-als-bedrijf.

http://www.belastingdienst.nl
https://www.sheerenloo.nl/over-ons/steun-ons/over-stichting-cli%C3%ABntfonds
http://www.sheerenloo.nl/geef-als-bedrijf


 
Mijn zoon Joost is een fantastisch mens. Hij is grappig, ambitieus en 

sportief. En ja, hij is beperkt en daardoor afhankelijk en kwetsbaar. 

Het gaat goed met hem. Toch maken ook wij ons zorgen. Over hoe 

het straks moet als wij er niet meer zijn.  

Karin Stam



Hoe u kunt nalaten?
Draag ook bij aan een mooier leven voor mensen met een beperking en  
neem Stichting Cliëntfonds op in uw testament. Lees hier welke stappen  
te nemen.

Het opmaken van een testament is een belangrijke en serieuze 
aangelegenheid. U legt immers uw wensen vast voor het moment 
dat u deze niet meer kenbaar kunt maken. Voor uzelf, maar ook voor 
uw dierbaren. Meer nog, een testament geeft u de mogelijkheid uw 
nalatenschap precies die doelbestemming te geven die u voor ogen heeft. 
Op die manier maakt u de wereld een beetje mooier, ook als u er niet  
meer bent.

U legt uw testament vast bij een notaris. Aan de hand van uw wensen, stelt 
de notaris een akte op, waarin staat wat er na uw overlijden met uw geld en 
bezittingen moet gebeuren. Nadat u de notariële akte heeft ondertekend, ligt 
uw testament formeel vast. U hebt altijd de mogelijkheid om uw testament 
nadien aan te passen.

Over elke nalatenschap moet erfbelasting worden betaald. Behalve als 
u nalaat aan een goed doel met een ANBI-status. Zoals aan Stichting 
Cliëntfonds. Uw nalatenschap aan Stichting Cliëntfonds komt dus volledig 
ten gunste van mensen met een beperking.

Heeft u vragen of specifieke wensen? En wilt u deze bespreken met iemand 
van Stichting Cliëntfonds? Neem gerust contact op. Op de achterzijde van 
deze brochure ziet u hoe u ons kunnen bereiken.  



Wilt u informatie?
U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van 
Stichting Cliëntfonds. Het jaarverslag en de jaarrekening 
ontvangen kan ook. Mail hiervoor naar  
mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

 

Neem contact op met Mitzy Kieffer van Stichting Cliëntfonds. 
Bereikbaar op 06 - 22 58 43 54. Of mail naar 
mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

’s Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot 
ernstige verstandelijke beperking of andere 
beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel 
Nederland. We helpen hen het beste antwoord te 
vinden op de grote en kleine vragen die voor hen 
belangrijk zijn. Met lichte zorg waar het kan, en 
(tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, 
bij voorkeur bij mensen thuis en altijd samen 
met familie en verwijzers. Met meer dan 125 jaar 
aan kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons 
wetenschappelijke onderzoek zijn we bovendien 
een waardevolle gesprekspartner voor iedereen 
die werkt met mensen met een beperking. Zo 
helpen we cliënten én verwijzers verder.   

Heeft u vragen? Of bijzondere wensen?


