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2e bouwbrief
Aan alle geïnteresseerden van de nieuwbouw
Nu de zomer echt voorbij is, de eerste sneeuw viel al in Nederland, is het tijd om u op de
hoogte te stellen van de vorderingen met betrekking tot de nieuwbouw. Want er is hard
gewerkt deze zomer!
Allereerst heeft de architect alle verdiepingen ingetekend. We hebben gekeken naar de
onderlinge verhouding, wie zit waar, hoe kom je daar. Waar komt de entree, de lift, waar is de
wachtkamer etc. De architect is per verdieping met alle gebruikers in gesprek geweest over de
wensen en heeft geprobeerd deze wensen zo goed mogelijk te vertalen in de tekeningen. We
zijn erg tevreden met het resultaat!
Nu het binnen ‘klaar’ is, volgt de buitenkant. Het gebouw is inmiddels veel ronder geworden
dan in de eerste ontwerpen, en dat vraagt om een andere gevel. In de komende weken moet
dat proces leiden tot een ontwerp waarin we ons goed kunnen herkennen. Een voorproefje
van de mogelijkheden kunt u vinden op de ‘actueel’ pagina van onderstaande website. Daar
staat de laatste versie van het ontwerp. LET wel: de gevel kan nog helemaal anders worden,
het is nog echt in ontwikkeling.
Er is in de zomer ook hard gewerkt aan de voorbereiding van de financiering. De gesprekken
met een crowdfund organisatie zijn op niets uitgelopen.: De kosten waren relatief hoog, zeker
nu de hypotheekrente laag staat. Om die reden zijn we nu op zoek naar andere manieren om
de betrokkenheid bij ons project te vergroten en vorm te geven. We hebben een HBO-studente
die in het kader van haar eindscriptie zal onderzoeken op welke manier mensen zouden
kunnen en willen bijdragen. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met de hulp van Amber
Smeenk, die ons helpt bij de PR. Tot slot werd er hard gewerkt aan de ANBI status, waarvoor
de aanvraag nu bij de belastingdienst ligt.
Tegelijkertijd loopt de hypotheekaanvraag bij de banken. De toezegging is op hoofdlijnen
binnen en we hopen op een scherpe rente, onder de 3%.
Gebouwen met een antroposofische bestemming krijgen vaak een ‘grondsteen’ mee. De
grondsteen is een spreuk of gedicht waarin tot uitdrukking komt wat er in het gebouw gedaan,
gevoeld en gewild wordt. De grondsteen werd oorspronkelijk ingegraven naast de eerste paal

die geslagen werd, maar is tegenwoordig ook wel voor iedereen zichtbaar, zoals bijvoorbeeld
bij de Borgstichting.
Ook wij willen ons gebouw straks graag een grondsteen geven. Om die reden werken we met
zijn allen samen aan de tot standkoming hiervan. Op deze manier ontstaat ook steeds meer
verbinding tussen de verschillende gebruikers van straks: het therapeuticum, de
antroposofische vereniging en het bureau voor ouder- en kindzorg.
Onze buren op het terrein zijn ons al ver vooruit. De villa is prachtig gerenoveerd en biedt aan
tenminste 15 ouderen een eigen appartement met zorg. De eerste inschrijvingen zijn al binnen
en binnenkort wordt daar gewoond. Het woonhuis aan de singelkant is inmiddels (bijna)
helemaal af en de bewoners zijn er al enkele maanden geleden ingetrokken. Het zal straks nog
even afzien worden als wij gaan bouwen (start begin 2e kwartaal 2016), maar hopelijk
ontstaat er straks iets moois als we alledrie volledig gevestigd zijn.
Meer lezen ? Op onze uitgebreide website: www.antroposofischcentrumhaarlem.info
(http://www.antroposofischcentrumhaarlem.info) vindt u steeds de laatste informatie
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