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Fijn dat u er bent

Beste lezer,

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

Deze behoeften gaan over praktische ondersteuning en zorgbehandelingen. Maar ook over 
leuke dingen doen en plezier maken. En de behoefte om - net als ieder ander - 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 hebben we Stichting Cliëntfonds opgericht. Om geld in te zamelen voor het goede 
doel. Steunt u Stichting Cliëntfonds, dan geeft u mensen met een beperking uitzicht op een 
beter leven. Waarin ze zich kunnen ontplooien, vermaken en ontspannen. En waarin ze  
onderdeel uitmaken van de samenleving. Ieder op zijn eigen manier. 

Het jaar 2020 was op veel fronten een mooi jaar voor Stichting Cliëntfonds. Er werden vele 
kleine en grote projecten door het hele land opgeleverd. Van de aanschaf van een duo-fiets in 
Appingedam tot de realisatie van een waterspeeltuin in Monster. 

Dankbaar voor de steun die onze achterban ons afgelopen jaar heeft gegeven, kijken wij vol 
vertrouwen naar de toekomst. Waarin wij betekenisvolle projecten gaan realiseren samen 
met mensen zoals u. Mensen, die hun kwetsbare medemens een warm hart toedragen. En iets 
bijzonders doen. 

Ik nodig u graag uit om dit jaarverslag te lezen.

Met vriendelijke groet,

Jan Fidder
Bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo Zorggroep

Voorwoord
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Projecten die in 2020  
zijn opgeleverd

OPLEIDINGS-
PROGRAMMA

Op eigen benen
Om volwassenen met een (licht)  
verstandelijke beperking de mogelijk-
heid te bieden op eigen tempo en niveau 

certificaten te halen, heeft Stichting 
Cliëntfonds €395.000 geïnvesteerd in de 

Academie voor Zelfstandigheid (AvZ). Dankzij 
deze bijdrage is een uniek digitaal opleidingsprogramma 
ontwikkeld met 160 e-learnings, dat toegang biedt tot pas-
send lesmateriaal aan honderden studenten, door het hele 
land.  Deelnemer van het eerste uur en rolmodel voor  
mensen met een beperking, die via een passend leertraject 
verder willen komen, is Rob Imthorn (26 jaar). Toen Rob 
aangaf dat hij zelfstandiger wilde worden om net als ieder 
ander mee te kunnen doen in de samenleving, kwamen 
zijn ouders direct in actie. Zij hielpen Rob om zijn doelen 
in kaart te brengen en brachten hem in contact met de 
AvZ. Onder begeleiding van een AvZ-trainer heeft Rob hard 
gewerkt om zijn doelen te bereiken. Met trots haalde hij het 
ene na het andere certificaat. Inmiddels staat Rob op eigen 
benen. Hij woont op zichzelf, mag zonder begeleiding  
autorijden en heeft een prachtige werkplek gevonden bij 
een lunchcafé in de buurt voor mensen met een  
verstandelijke beperking.

SPEEL-
MATERIAAL

Interactieve dieren
Dat dagbestedingslocatie De Koffiesa-
lon in Druten lekkere koffie schenkt,  
is bekend. Maar dat de bezoekers ook 

op een robotkat of -hond kunnen  
passen, is nieuw. Dankzij een donatie  

van duizend euro van het Eindejaarsge-
schenk van ’s Heeren Loo zijn vijf knuffels 

aangekocht.



CAMPGANE 
TEGEN 

EENZAAMHEID

Wil je er voor mij zijn?
In 2020 is een serie filmpjes  
opgenomen met de titel ‘Wil jij er voor 
mij zijn?’ met als doel aandacht te  
vragen voor de sociale behoeftes van 

mensen met een verstandelijke beper-
king. Uit de verhalen komt naar voren dat 

cliënten soms moeite hebben om deze behoef-
tes aan te geven en dat ze zich daardoor soms wel eens 
eenzaam voelen. En tegelijkertijd dat als er tijd en aan-
dacht wordt genomen om hen te vragen ‘Hoe gaat het nou 
echt met je?’ zij zich gehoord en verbonden voelen en  
stuk minder alleen zijn. De zeer gewaardeerde serie is 
mogelijk gemaakt dankzij een investering van Stichting 
Cliëntfonds van € 109.000.

Snuffelen en doezelen
Op 8 oktober 2020 ging de vlag uit op 
woonzorgpark De Boldershof van  
’s Heeren Loo. Na jaren van plannen, 
fondsenwerven en bouwen werd dan 

eindelijk Snoezelruimte De Triangel  
geopend. Snoezelen geeft een zeker ge-

voel van geborgenheid en vrijheid en draagt 
bij aan meer kwaliteit van leven. Dit project is tot stand 
gekomen met een bijdrage - in totaal € 56.985,03 - vanuit 
een erfenis, van Dr. C.J. Vaillant Fonds, de Pasman Stich-
ting en de vriendenstichting De Boldershof. 

TOVERTAFEL

Wonderlijke projectie
Voor de bewoners met een verstande-
lijke beperking van de Hellebeekstraat 
2 te Elburg is geld ingezameld om een 

tovertafel aan te schaffen. Iedereen was 
blij verrast met de steun en hartverwar-

mende reacties van giftgevers uit de  
omgeving. In totaal is €6.868 gedoneerd.

SNOEZEL-
RUIMTE
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WATER-
SPEELTUIN

KINDEREN IN 
ARMOEDE

Ravotten
Dat een officiële opening vanwege de  
Corona maatregelen moest worden af-
gezegd, weerhield de bewoners van Het 
Westerhonk niet om de Waterspeeltuin 

eind oktober alvast in gebruik te nemen. 
Niet vreemd als je bedenkt dat deze speel-

plek volledig is afgestemd op wat kinderen 
intrigeert: met water knoeien, over boomstammen  
klauteren, in een hangnetten zweven. De speelplek is tot 
stand gekomen dankzij een nalatenschap van € 29.021,85.  

Nationaal Fonds Kinderhulp
Gelukkig kan Stichting Cliëntfonds 
altijd een beroep doen op Nationaal 
Fonds Kinderhulp als het gaat om de 
noden van kwetsbare kinderen. In 2020 

doneerde dit fonds € 25.814 om basisbe-
nodigdheden te kopen voor kinderen in 

armoede. Verder deelden zij 830 Sinterklaas-
cadeautjes uit, dertien laptops, 100 vrijkaartjes voor Walibi 
en de Beekse Bergen, 20 keer een ‘Op Jezelf Woonpakket’ 
en 480 gezelschapsspellen.

SPEEL-
MATERIAAL

Magic Carpet
De aanschaf van twee Magic Carpets - 
mogelijk gemaakt dankzij een gift van 
€ 19.900 - blijkt een schot in de roos! 

Voor de bewoners van de Noorderhaven 
te Julianadorp opent dit interactieve  

vloerprojectieapparaat een wereld vol 
ontdekkingen en speelplezier. Voor elk niveau 

en wens is er keus uit meerdere spellen. De projectie van 
Magic Carpet reageert niet alleen op beweging, maar kan 
ook worden gecombineerd met oogbesturing. Zo kunnen 
mensen met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden met 
hun ogen deelnemen aan de interactie.nodigen uit voor 
een rustpauze en het maken van een praatje.
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BELEEFTUIN

HEEL VEEL 
FIETSEN

De Molen
‘Meer ruimte om vrij en veilig te  
bewegen in de buitenlucht’ was een 
wensdroom die verwanten en zorgbe-

geleiders van dagopvang De Molen te 
Apeldoorn wilden waarmaken voor de  

vijftien ouderen met een ernstige lichamelijke 
en verstandelijke beperking, die dagelijks de locatiebezoe-
ken. Het idee kreeg bijval van drie giftgevers die de meer-
waarde steunden met een financiële bijdrage van in totaal 
€ 17.998,85. Speciale dank gaat uit naar Stichting RCOAK, 
Stichting HSHB en Monuta Helpt. 

Droomwens
Na lang sparen en fondsenwerven ging 
een vurige wens van het Jongerenhonk 
te Monster in vervulling. Er was vol-

doende budget – namelijk € 11.574,80 –  
om een vier-persoons duo-fiets aan te 

schaffen. Iets dat zonder de steun van Fonds 
Kind & Handicap en Stichting Vrienden van het Wester-
honk nooit was gelukt. Om iedereen heel hartelijk te be-
danken is de fiets op feestelijke wijze in gebruik genomen. 
En zijn de sponsors op passende wijze in het zonnetje ge-
zet. Het was feest en de kinderchampagne vloeide rijkelijk.
Ook op andere locaties van ’s Heeren Loo, namelijk Bedum, 
Ermelo, Apeldoorn, Appingedam, Noordwijk, Katwijk en 
Ede, zijn (duo-)fietsen aangeschaft dankzij gulle giftgevers.

 
TRAMPOLINE

Jump
Een trampoline is voor jongeren met 
een verstandelijke beperking meer dan 
alleen een speeltoestel om te ontladen 

en ontspannen. Het is ook een speelse 
en gezonde manier om hen te activeren, 

alleen of samen met anderen. Het Jongeren-
honk in Monster is meer dan blij dat Fonds Kind 

en Handicap de dagbestedingslocatie zestienhonderd euro 
heeft geschonken om de trampoline te kunnen kopen.
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PARTYTENTEN

Camping Aloha
Hoe roep je in coronatijd het ultieme 
vakantiegevoel op? Simpel! Zet een 
stuk of drie partytenten neer, kleed 

ze aan met vrolijke attributen, zet een 
muziekje op en nodig iedereen uit voor 

een gezellig samenzijn op gepaste afstand. 
Dagcamping Aloha op woonzorgpark Groot Schuylen-

burg te Apeldoorn was van meet af een daverend succes 
en inspiratiebron voor andere ’s Heeren Loo locaties. 
Totale projectkosten: net iets onder 5K, bekostigd vanuit 
een legaat.

LEER-
MATERIAAL

Leren spelen met lampjes
Dankzij vele gulle giftgevers heeft 
dagbestedingscentrum Paspartoe aan 
de Voorstraat te Katwijk een Cosmo 
aangeschaft ter waarde van 1200 euro.  

De Cosmo bestaat uit een set lichtge-
vende ‘knoppen’ waarmee in combinatie 

met een iPad leuke activiteiten en spelletjes 
kunnen worden gedaan.

GEDENKPLEK

Regenboogtuin
Met de oplevering van een gedenktuin 
ging een lang gekoesterde droom van 
bewoners van woonzorgpark Het Wes-

terhonk te Monster in vervulling. De tuin 
is prachtig aangelegd met in het hart een 

manshoge regenboog. Na een wandeling over 
het slingerpad, kom je tot rust onder een oude eik 

met zicht op de gedenkkastjes. Dit zijn vitrinekastjes met 
spulletjes die herinneren aan overleden dierbaren. Wij zijn 
trots en dankbaar dat we met z’n allen de Regenboogtuin 
hebben kunnen realiseren. In totaal is € 50.142,36 ingeza-
meld. Speciale dank gaat uit naar de sponsoren Stichting 
RCOAK, Stichting HSHB en Monuta Helpt.
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BEWEEGPAD

Let’s have fun
Samen spelen in de buitenlucht, lekker 
in beweging komen en de wereld 
ontdekken door jezelf en elkaar uit te 
dagen. Dat kan op het Fit & Fun pad 

van woonzorgpak Ermelo. Het pad is 
gefinancierd vanuit een nalatenschap 

van € 127.213,90 en een bijdrage van € 10.000 
van de vriendenstichting. Langs het rolstoelvriendelijke 
pad staan kleurrijke fitnesstoestellen, een prachtige dans-
boog en een interactieve balmuur. Ben je moe en wil je  
toekijken? Geen probleem. De gezellige zitjes nodigen uit 
voor een rustpauze en het maken van een praatje.

BEWEEGTOOL

Muziek in beweging
Is het mogelijk om de kwaliteit van le-
ven van mensen met een beperking te 
verbeteren via beweging en muziek-
creatie? Om deze vraag te beantwoor-

den heeft het Innovatielab van ’s Heeren 
Loo Apeldoorn met hulp van Stichting 

SFO een interactieve muziekbewegingstool 
genaamd Symphonic eMotions aangeschaft à € 8.231. De 
eerste ervaringen waren verbluffend. Zodra de tool werd 
aangezet, voelde de deelnemer zich uitgenodigd om te be-
wegen en dansen. Hij/zij had plezier, was zichtbaar ont-
spannen, zelfbewust en ‘in control’. Het Innovatielab zal 
op basis van deze resultaten de impact en toepassingen 
van de ‘tool’ binnen muziek-, beweging- en fysiotherapie, 
revalidatie, dagbesteding en andere begeleidingsvormen 
in de zorg nader gaan onderzoeken en opgedane kennis 
en ervaringen delen met de sector.



Wie we zijn

Oprichting
Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo Zorggroep is opgericht op 20 januari 2015 en ingeschreven bij de  
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62465805. De stichting heeft een ANBI-status met  
RSIN-nummer 854829350. Op 13 november 2017 zijn de statuten gewijzigd.

Bestuurder Stichting Cliëntfonds
Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep treedt op als bestuurder van Stichting Cliëntfonds en is verantwoordelijk  
voor het beleid van de stichting. Het bestuur is binnen de kaders van het beleid en de begroting belast met  
de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en overige  
instellingen, de strategie en het beleid met de daar uit voortvloeiende resultatenontwikkeling. 

De raad van bestuur van Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, statutair gevestigd op de  
Berkenweg 11, 3818 LA te Amersfoort, bestaat per rapportdatum uit de volgende personen:
•  De heer Jan Fidder, Voorzitter
•  De heer Ernst Klunder, CFO
•  Mevrouw Ageeth Ouwehand, COO
De leden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Cliëntfonds.

10 



Team Fondsenwerving
Iedereen die bij ’s Heeren Loo werkt, mag uit naam van ’s Heeren Loo giften en nalatenschappen werven 
om het leven van cliënten mooier te maken. Om hen hierbij te helpen, kunnen zij een beroep doen op 
Team Fondsenwerving van de afdeling Marketing & Communicatie voor tips en advies. Ook kunnen zij via 
dit team aan Stichting Cliëntfonds vragen om een aanvraag in te dienen bij landelijke fondsen. 
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Missie van ’s Heeren Loo
“Met alles dat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een  
verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk  
leven leiden.” 

Dat is de missie van ’s Heeren Loo, waar ook Stichting Cliëntfonds zich in herkent. Want ’s Heeren Loo 
helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperking. Van jong tot 
oud, in bijna heel Nederland. We helpen verwanten en cliënten het beste antwoord te vinden op grote en 
kleine vragen, voor nu en voor de toekomst. Daarbij staan hun wensen en dromen centraal en maken cli-
enten zoveel mogelijk eigen keuzes. Wat heeft hij of zij nodig - en wat betekent dat voor verwanten? Wij 
helpen daarbij, met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit  
wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we hen verder.

In 2020 kregen meer dan 13.000 mensen met een (verstandelijke) beperking hulp van ons, variërend van 
lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van ondersteuning 
voor, op en na school, tot organisatie van werk en dagbesteding. We hebben ruime ervaring met cliënten 
in alle leeftijdsgroepen en met verschillende beperkingen. Vergeleken met andere zorgorganisaties,  
ondersteunen wij relatief veel cliënten met een intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte. 
        

Wat we doen
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Kwaliteit van leven
Stichting Cliëntfonds zamelt geld in om projecten te realiseren, die de kwaliteit van leven van mensen 
met een beperking positief beïnvloedt. Deze projecten omvatten plezierige, ontspannende en uitdagende 
activiteiten, die niet vanuit de reguliere zorgbudgetten worden betaald. Maar wel van wezenlijk belang 
zijn. Niet alleen omdat ze voldoening geven. Maar ook invulling en betekenis aan het leven.  

Bij de keuze van de projecten stelt Stichting Cliëntfonds de wensen en behoeften van cliënten centraal. 
Waar mogelijk vragen we bij de werving en besteding van de gelden input van mensen met een  
verstandelijke beperking, hun verwanten en/of zorgbegeleiders en cliëntvertegenwoordigers.

Doelgroep
Stichting Cliëntfonds zet zich in voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Voornamelijk voor  
cliënten van ’s Heeren Loo. Maar ook sector breed. Er zijn in Nederland 142.000 mensen met een  
verstandelijke beperking (8,5‰ van de bevolking). Van hen heeft naar schatting iets minder dan de helft 
(ca. 68.000) een ernstige verstandelijke beperking en ongeveer 74.000 een lichte verstandelijke beperking. 
Hieronder de doelgroepen van Stichting Cliëntfonds:
•  Kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking
•  Ouderen met een verstandelijke beperking
•  Mensen met een lichte verstandelijke beperking 
•  Mensen met ernstige meervoudige beperkingen
•  Mensen met een niet aangeboren hersenletsel
•  Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
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Hoe we dit alles organiseren 

Teamwork
Om bergen werk te kunnen verzetten, hebben we de hulp nodig van iedereen. Van cliënten en verwanten, 
die aangeven waar behoefte aan is. Van onze (zorg)begeleiders, die de wens omzetten in een plan van 
aanpak en gaan fondsenwerven. Van leveranciers, die bereid zijn om korting te geven voor het goede 
doel. En - niet in de laatste plaats - van giftgevers, die vanuit een warm hart bijdragen om mensen met 
een beperking verder te helpen.

Korte lijnen
Wij vinden het belangrijk om iedereen bij ons goede doel te betrekken. Daarom houden wij de lijntjes 
kort en worden giften voornamelijk door (zorg)begeleiders geworven. Zij weten als geen ander welke 
behoeften hun cliënten hebben. Om geld in te zamelen spreken zij lokale giftgevers aan, met behulp van 
de fondsenwervende communicatiemiddelen, die tot hun beschikking staan. Zoals een giftbrief, een 
website, social media posts en online advertenties. Op deze manier kunnen zij het verhaal van Stichting 
Cliëntfonds goed over de bühne brengen en giften op eigentijdse wijze inzamelen. Team Fondsenwerving 
ondersteunt de fondsenwervers met tips, advies en communicatiemiddelen. Ook dient dit team, namens 
Stichting Cliëntfonds, aanvragen voor hen in bij landelijke giftgevers.    
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Kosten
Omdat Stichting Clientfonds geen overheidssteun ontvangt, zijn wij volledig afhankelijk van giften. Elke 
gift komt ten goede aan extra kwaliteit van leven voor mensen met een beperking. Wij streven ernaar om 
de kosten van Stichting Cliëntfonds tot het minimum te beperken. Dit is mogelijk doordat ’s Heeren Loo 
zekere kosten voor zijn rekening neemt, zoals huisvestingskosten. De kosten die Stichting Cliëntfonds 
maakt, zijn de kosten die direct gelinkt zijn aan het werven en besteden van giften en de communicatie 
hierover. Alsook de algemene kosten van administratie en beheer van de giften, nalatenschappen en  
vermogensportefeuille. 

Ambities
Stichting Cliëntfonds wil zoveel mogelijk mensen met een beperking helpen hun wensen te vervullen.  
Wij zijn ambitieus, omdat we zien dat de behoefte aan extra kwaliteit van leven onder de doelgroep groot 
is. Wij zullen in de toekomst niet alleen meer projecten gaan realiseren. Maar ook grotere projecten, met 
een landelijk bereik. Voor cliënten van ’s Heeren Loo, maar ook voor cliënten sector breed. 

Om dit mogelijk te maken, is het van belang om zoveel mogelijk mensen aan ons goede doel te binden 
en de inkomsten op peil te houden. Want zonder de steun van onze giftgevers, kan Stichting Cliëntfonds 
haar werk niet doen. Op het gebied van fondsenwerving blijven we dan ook aansluiten op de behoeften 
van de bestaande en toekomstige achterban. We innoveren onze communicatie en investeren in - voor de 
doelgroep - relevante projecten. De waarde van Stichting Cliëntfonds wordt bepaald door het effect dat wij 
met deze projecten sorteren. Denk aan plezier maken, ontspannen, ervaringen opdoen, contact maken en 
vaardigheden leren. Allemaal zaken die het leven van mensen met een beperking mooi maken en  
zin geven.   
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Speerpunten
Om meer kwaliteit van leven voor mensen met een beperking te bereiken, nu en in de toekomst,  
brengen wij focus aan in de projecten die wij realiseren. Gestoeld op efficiëntie en effectiviteit, heeft 
Stichting Cliëntfonds onderstaande speerpunten benoemd.

Vrijetijdsbesteding
We vinden het belangrijk dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking op basis van eigen  
keuzes invulling geven aan vrije tijd. Toch is het voor hen vaak lastig passende vrijetijdsbesteding te  
vinden. Soms weten zij niet wat ze in hun vrije tijd willen doen. In andere gevallen kunnen ze niet  
meekomen met reguliere activiteiten. We zamelen daarom geld in voor passende activiteiten. Zo  
voorkomen we dat zij aan de kant staan, en geven we hen de kans om plezier te maken, zich uit te leven, 
te ontspannen en nieuwe mensen te ontmoeten. Waar mogelijk zijn dit activiteiten voor mensen met èn 
zonder beperking. Op deze manier dragen wij ook bij aan het inclusiever maken van de maatschappij.

Innovatie
Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. We streven ernaar  
om mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk de vruchten te laten plukken van  
voortschrijdende ontwikkelingen in de zorg. Daarom investeert Stichting Cliëntfonds tijd en geld in het 
benutten van verbeterkansen in de zorg. Dit doet zij door projecten te realiseren, die aansluiten bij de 
wensen van cliënten; bijvoorbeeld projecten rond sanitaire voorzieningen, gezondheid, zelfredzaamheid 
en communicatie. 
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Jeugd
Kinderen hebben de toekomst, mits ze optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Mede door de komst 
van internet volgen ontwikkelingen zich steeds sneller op en staat de jeugd van tegenwoordig anders in 
het leven dan oudere generaties. Daarom willen we de huidige generatie kinderen en jongeren met een 
(lichte) verstandelijke beperking bereiken en aan ons en de maatschappij binden. Dit doen we met  
activiteiten die goed aansluiten bij het niveau, de belevingswereld en behoeften van deze jongeren.  
Verbinding en beleving spelen hierbij een belangrijke rol.

Zelfredzaamheid
Participatie en zelfredzaamheid hebben de afgelopen jaren een steeds prominentere rol ingenomen in 
onze samenleving. Daarom willen wij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking helpen om hun 
zelfredzaamheid te vergroten. Om hen te helpen zich vrij in de samenleving te bewegen en zich  
zelfbewuster en onafhankelijker te voelen. En om te voorkomen dat zij buiten de boot vallen, worden  
uitgesloten of gediscrimineerd. Zo kunnen zij net als ieder ander gewoon meedoen, als zij dat willen.
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Contact

Meer weten over Stichting Cliëntfonds?
Ga hiervoor naar www.sheerenloo.nl/stichting-clientfonds. Hier vindt u ook de jaarrekening van Stichting 
Cliëntfonds. Wilt u de jaarrekening toegestuurd krijgen of wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
van Stichting Cliëntfonds? Mail hiervoor naar mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

Wilt u doneren?
Er zijn meerdere manieren om dit te doen:
•  Stort éénmalig een gift op rekeningnummer NL 84 FVLB 022 641 70 69 van Stichting Cliëntfonds. 
•  Doneer online via iDEAL. Ga hiervoor naar www.sheerenloo.nl/doneren.
•  Neem Stichting Cliëntfonds op in uw testament. Voor meer info ga naar www.sheerenloo.nl/nalaten.
 •   Wilt u als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen door een goed doel te steunen?
 Check www.sheerenloo.nl/geef-als-bedrijf.

Wilt u persoonlijk contact?
Bel of mail Mitzy Kieffer van Stichting Cliëntfonds op 06 - 225 84 354 en mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

ANBI
Stichting Cliëntfonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is, mits deze aan de voorwaarden voldoet. Ook betekent  
dit dat Stichting Cliëntfonds geen schenk- of erfbelasting betaalt. Kijk voor meer informatie op  
www.belastingdienst.nl.
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‘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. 

Ga naar

sheerenloo.nl/

steun-ons


