Beste deelnemer van Therapeuticum Aquamarijn,
Al ruim twee jaar leven met COVID-19
Als we dit schrijven lijkt er weer wat meer ruimte te komen. We hopen dat u er goed
doorheen gaat, in alle opzichten en dat u voldoende steun ervaart. Ook van het
Therapeuticum als dat voor u aan de orde is.
Hoe is het op het therapeuticum?
Het Therapeuticum Aquamarijn is goed bereikbaar en veel behandelingen en therapieën
vinden weer doorgang, indien nodig met de benodigde beschermende maatregelen.
Bij aanvang van de pandemie en de lockdown is het bestuur financieel bijgesprongen door
een maand huur van de teamleden voor haar rekening te nemen. Daarna is dat niet meer
nodig geweest. Dat laat wel zien hoe gezond Therapeuticum Aquamarijn is. We zijn ook blij
verrast en dankbaar dat de bijdrage vanuit patiënten ook in coronajaar 2021 als vanouds
was.
Ruimere mogelijkheid financiële ondersteuning aan patiënten
Therapeuticum Aquamarijn kent al jaren een Therapiefonds voor wie niet -of tijdelijk niet- in
staat is om de antroposofische therapieën te betalen. We vermoeden dat Covid-19 voor
sommigen van onze patiënten een plotse scherpe inkomensdaling heeft betekend. Mogelijk
heeft u gezondheidsklachten ten gevolge van de epidemie en moet u meer dan verwacht
beroep doen op therapieën. Laat dat geen rem zijn op het aanvragen van therapieën. Het
therapiefonds biedt de mogelijkheid aan van uitgestelde betaling waarbij na afloop van de
termijn gekeken wordt of de lening een schenking kan worden. Op de website vindt u de
werkwijze.
Op de hoogte blijven
Om u goed op de hoogte te houden over de actuele ontwikkelingen binnen het
therapeuticum sturen wij u heel graag de digitale nieuwsbrief toe. In deze tijd versturen wij
die frequent. U kunt zich hiervoor zelf aanmelden via de link, die op onze website staat
(https://www.therapeuticumaquamarijn.nl/actueel “wilt u op de hoogte blijven”).
Deelnemersbijdrage
Natuurlijk willen wij u ook dit jaar vragen om de jaarlijkse deelnemersbijdrage. U bepaalt
zelf wat u kunt missen in deze tijden. Minder begrijpen we, meer is van harte welkom
De doelen voor 2022 van de gelden zijn allereerst om de kwaliteit van het Therapeuticum op
peil houden. Daarnaast om het Therapiefonds bij te vullen om therapieën toegankelijk te
maken voor patiënten met lage inkomens.
Vast ondersteunen we de antroposofische zorg in Therapeuticum Aquamarijn door een
bijdrage in de meerkosten van de zorg. En alles wat gemeenschap bevorderend werkt,
cultureel en informatief. Dat is beperkt geweest door Corona maar achter de schermen zijn
er plannen.
De verantwoording van de jaarcijfers 2021 vindt u binnenkort op de website.

DEELNEMERSBIJDRAGE 2022
Hieronder vindt u de richtbedragen voor de hoogte van de jaarlijkse deelnemersbijdrage.
U bepaalt zelf hoeveel u bij wilt dragen aan het Therapeuticum.
Per volwassene (18 jaar en
ouder)
Per kind (tot 18 jaar)

Laag inkomen
€ 10

Middel inkomen
€ 25

Hoger inkomen
€ 40

€ bedrag naar
keuze

€ bedrag naar
keuze

€ bedrag naar
keuze
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o De bank stuurt geen gegevens mee (vanwege privacy); vermeldt daarom uw
postcode en huisnummer bij omschrijving. Anders kunnen we uw bijdrage niet
boeken.
o U kunt uw bijdrage jaarlijks, per kwartaal of maandelijks betalen. Bij betaling per
kwartaal of maand verzoeken wij u vriendelijk om een automatisch
betalingsopdracht in te stellen.
o Patiënten die de bijdrage al automatisch laten overmaken (al dan niet op basis van
een periodieke schenking) zijn wij zeer erkentelijk.
o Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn heeft de ANBI-status, waardoor
uw bijdrage aftrekbaar is voor de belasting. Als u uw bijdrage in de vorm van een
periodieke schenking wilt doen (vast bedrag, minimaal 5 jaar), neemt u dan contact
op met de administratie via administratie@therapeuticumaquamarijn.nl.

Met vriendelijke groet,
Anne Veenstra, voorzitter bestuur
Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn

