rijk aan historie
Ons verhaal is er een van maatschappelijke
betrokkenheid, rijk aan historie en vol dromen
voor de toekomst. De authentieke stijlkamers zijn
met veel zorg teruggebracht in originele staat en
dagelijks wordt er gewerkt aan het behoud van
cultureel erfgoed.
Dit kunnen wij niet alleen. Samen met onze
relaties bouwen wij aan de toekomst zodat ook de
volgende generatie onbeperkt kan blijven genieten
van deze bijzondere plek.

erfgoed
In 1916 werd Landgoed Huize Bergen gebouwd in
opdracht van de familie Fentener van Vlissingen –
Roosenburg onder architectuur van Johan Wilhelm
Hanrath. In 1927 namen de heer Willem en mevrouw
Charlotte van Beuningen – Fentener van Vlissingen
hun intrek in het woonhuis.
Hun maatschappelijke inspanningen voor de
gemeenschap in Vught zijn bij vele niet onopgemerkt
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gebleven.
Zo liet het echtpaar woningen bouwen
voor arbeiders, financierde ze een groot deel van
de renovaties voor het Raadhuis en verzorgde
Charlotte tijdens de oorlog voedselpakketten voor de
gevangenen in Kamp Vught.
Bij de verkoop van het landhuis in 1950 had Charlotte
van Beuningen nog een specifieke wens, dat het
landgoed een maatschappelijk doel zou dienen.

ruimte voor ontwikkeling
Vandaag de dag wordt de wens van Charlotte om
met Landgoed Huize Bergen een maatschappelijke
bijdrage te leveren nog steeds vervuld.
Opbrengsten uit de exploitatie van Landgoed Huize
Bergen in Vught en EIGENTIJDSERF in Westelbeers
komen ten goede aan ideële doelen via de
Joannes Bosco Stichting. De stichting kiest daarbij
bewust voor projecten in Brabant gericht op de
ontwikkeling van jongeren die wel ‘een steuntje in
de rug’ kunnen gebruiken.
Hier vindt u een aantal doelen die wij mede dankzij
alle bijeenkomsten die op Landgoed Huize Bergen
plaatsvinden kunnen steunen:
- Stichting Leergeld Vught
- Playing for Success Eindhoven
- IMC Weekendschool Tilburg
- Nationaal Monument Kamp Vught

groen hart
Ook onze inspanningen op het gebied van duurzaam
ondernemen zijn door duurzaamheidskeurmerk
Green Key beloond met niveau goud. Maar we gaan
nog een stapje verder. We hechten er grote waarde
aan dat alles klopt: gezond ondernemerschap,
sociaal werkgeverschap, zorgen voor de natuur en
investeren in het werken en leven met een lach.

