Burger Weeshuis
versterkt
Harderwijkse
initiatieven.
De Stichting Het Burger Weeshuis
Harderwijk kent een lange historie.
Op 21 oktober 1554 schonk
priester Johan van Speulde op
zijn sterfbed aan twee schepenen
van Harderwijk een kistje met 740
gulden. Het geld moest gebruikt
worden voor de oprichting van een
‘onderkomen voor de weeskinderen
in de stad’. Bijna vierhonderd
jaar lang zorgde de stichting voor
ouderloze kinderen, totdat in 1937
de laatste wees was verzorgd. De
regenten van het Burger Weeshuis
besloten toen ‘de renten van het
zorgvuldig beheerde kapitaal in
te zetten voor andere nuttige, de
plaatselijke gemeenschap ten
goede komende doeleinden’.

De naam ‘Burger-Weeshuis’ prijkt nog
ongeveer 150 duizend euro aan uiteensteeds op de gevel van een monumentaal
lopende initiatieven en organisaties.
pand op het Kerkplein. In de regenten- “Wij hanteren het criterium dat de actikamer van dit gebouw vergaderen de
viteiten die wij ondersteunen een maatzeven regenten van de stichting onder schappelijk, sociaal of cultureel doel
voorzitterschap van Kees Bijl. Op de
moeten dienen. Bovendien moeten de
agenda staan de initiatieven die voor een
activiteiten gericht zijn op de Harderdonatie van Stichting Het Burger Wees- wijker bevolking. In ons subsidiebeleid
huis in aanmerking kunnen komen. Ieder
komt ook het belang dat wij hechten
jaar melden zich tientallen verenigingen, aan de cultuurhistorische waarden van
andere organisaties en soms ook parti- de stad tot uiting.”
culieren met een verzoek om subsidie.
GEVARIEERD AANBOD De afgelopen
SUBSIDIEBELEID Vice-voorzitter en
periode ondersteunde de stichting
onder meer het project ‘Fietsen Alle
oud-burgemeester van Harderwijk
Johan de Groot legt uit:
Jaren’, waarbij vrijwilligers minder mo“Het onroerend goed in de vorm van wo- biele mensen meenemen voor een fietningen, kantoren en landerijen brengt
stocht in een riksja. Buurtvereniging
geld op. Het kapitaal dat de stichting
Hierden ontving een donatie voor een
bezit eveneens. Jaarlijks doneren wij
nieuwe inrichting van het Dorpshuis en

De zeven regenten zijn:
v.l.n.r. Ellen Nijboer-Kaestner, Kees Bijl, Jan ter Steeg, Willemijn Hop-van Dalen,
Gerard van Maanen, Johan de Groot en Marian Fieren.

de Oude Synagoge voor de renovatie
van het Inloophuis. Ook werd er bijvoorbeeld steun verleend aan ‘Het Donkere
Dagen Festival’, Stichting Buitenplaats
Scouting Harderwijk en Stichting
Podiumspektakel Harderwijk.
“Tal van organisaties zorgen voor een
kwalitatief hoogstaand en gevarieerd
aanbod in Harderwijk en Hierden,” zegt
De Groot. “Dit aanbod versterkt de samenleving en geeft haar kleur. Wij zien
het als onze taak om door middel van
financiële ondersteuning te helpen om
dit sociale, maatschappelijke en culturele aanbod in stand te houden en zo
mogelijk te verbeteren.”

ACADEMIESTRAAT EN KERKPLEIN

Het Burger Weeshuis is onder meer eigenaar
van de historische panden aan de Academie
straat 14 en van het voormalige weeshuis aan
het Kerkplein 3. Binnenkort zijn in meerdere
panden ruimten beschikbaar voor verhuur.

Meer informatie over
subsidieaanvragen en schenkingen:
www.burgerweeshuisharderwijk.nl

“JAARLIJKS DONEREN
WIJ ONGEVEER
150 DUIZEND EURO
AAN UITEENLOPENDE
INITIATIEVEN EN
ORGANISATIES.”
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