Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula voorjaar 2017
Patiënten helpen patiënten – ook uw bijdrage is hard nodig
Bij Calendula hebben we iets heel moois – het Solidariteitsfonds!
De gedachte achter dit fonds is dat iedereen die dat nodig heeft de kans moet krijgen om
gebruik te maken van de volledige antroposofische gezondheidszorg. Met dit fonds proberen
we mogelijke financiële belemmeringen weg te nemen.
Het Solidariteitsfonds is er voor alle patiënten die bij Calendula ingeschreven staan.
Het fonds bestaat sinds 1998. In de tabel hieronder kunt u lezen hoe het Fonds de afgelopen
jaren heeft gefunctioneerd.
Solidariteitsfonds Calendula 2014 – 2016
Inkomsten
Donateurs
Uitgaven tegemoetkomingen
Aanvragen
Kosten

2014
€ 2858,33
82
€ 2595,20
15
€ 101,41

2015
€ 2570,00
78
€ 1914,00
12
€ 113,66

2016
€ 2140,00
64
€ 1925,75
15
€ 111,70

Het fonds kan uiteraard alleen doen waarvoor het bedoeld is als patiënten uit solidariteit een
bijdrage geven. Ieder bijdrage is natuurlijk welkom, maar om het fonds op peil te houden is
een gemiddelde bijdrage nodig van € 20 per persoon per jaar (adviesbedrag). Een gezin zou
€ 40 kunnen bijdragen. In 2016 is het aantal bijdragen (en daarmee het bijgedragen bedrag)
helaas behoorlijk achtergebleven bij de voorgaande jaren, terwijl het aantal aanvragen weer
wat gestegen is. We vragen dan ook om niet te aarzelen en solidair te blijven met de minder
draagkrachtige patiënten van Calendula, zodat we ook in 2017 deze patiënten een steuntje
in de rug kunnen geven.
Een tegemoetkoming door het Fonds is alleen mogelijk voor kosten van antroposofische
behandelingen of medicijnen voor zover deze niet door de zorgverzekeraar vergoed worden.
Al enkele jaren vallen ook consulten bij Anneke Maissan onder de reikwijdte van het Fonds.
Sinds 2016 geldt de mogelijke tegemoetkoming door het Solidariteitsfonds ook voor
gesprekken met Reinke Chavannes, biografisch coach. Voorwaarde voor een
tegemoetkoming is altijd een doorverwijzing van een van de huisartsen van Calendula. Een
eigen bijdrage is altijd van toepassing om voor een tegemoetkoming in aanmerking te
komen.
Heeft u niet de financiële ruimte om een bepaalde behandeling te volgen, bespreek dit dan
met uw huisarts of neem contact op met de beheerder van het fonds Paul Prieckaerts, tel.
0182 – 570 971 (buiten werktijd) of solidariteitsfonds.calendula@gmail.com
Steun elkaar – steun het Solidariteitsfonds! Met uw steun lukt dat al bijna 20 jaar; dank
daarvoor. Maak uw bijdrage (graag zo spoedig mogelijk) over naar:
Triodos Bank, IBAN NL91TRIO0390515647 t.n.v. Calendula, onder vermelding van
‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2017.

