VRIENDEN
van:

Een kleinigheidje met de feestdagen, een
dagje uit of een zomer BBQ op het terras.
Het geluk zit ‘m in de kleine dingen.
Word Vriend van De Bloesemhoff en
maak deze leuke extraatjes mogelijk!
Lees verder voor meer informatie.

www.bloesemhoff.nl

Vrienden van De Bloesemhoff
De Bloesemhoff is een begeleid wonen voorziening
voor 16 (jong) volwassenen met een beperking. In
maart 2021 zijn de bewoners ingetrokken in het
nieuwe pand in Andel. De zorg en begeleiding ligt
in de handen van Stichting Prisma uit Waalwijk.
Overdag gaan de bewoners naar hun eigen
(arbeidsmatige) dagbesteding.

Leuke extra’s voor de bewoners
De bewoners krijgen allen een Wajong uitkering.
Deze gaat vrijwel geheel op aan vaste lasten. Om wat
leuke extra’s mogelijk te maken voor de bewoners is
het initiatief “Vrienden van De Bloesemhoff ” gestart.
De bijdragen van “De Vrienden” worden apart
gereserveerd om er zo alleen leuke dingen van te
doen met de bewoners.

Stichting “De Bloesemhoff ” heeft
een ANBI-status. Hierdoor zijn
uw giften veelal fiscaal aftrekbaar.

Blijf op de hoogte
Via een jaarlijkse nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van de ontwikkelingen bij De Bloesemhoff.
Zo vertellen we welke activiteiten en leuke extra’s we
hebben kunnen organiseren. Ook vertellen we meer
over het reilen en zeilen in De Bloesemhoff.

“Met z’n allen gezellig
een dagje uit of BBQ-en!”

“We zijn een dagje naar
de Efteling geweest.
Dat was echt een super leuke
dag met z’n allen!”

Wanneer u een eenmalige gift wilt doen, is dit
uiteraard ook mogelijk. U kunt de QR code
scannen of uw gewenste bedrag overmaken naar:
Rekening gegevens
Rekeningnummer: NL43 RABO 0143 6252 41
T.n.v.: Stichting “De Bloesemhoff ”
We danken u hartelijk voor uw betrokkenheid!

- antwoordstrook -

Ja, ik word VRIEND
van De Bloesemhoff
Mijn financiële bijdrage:
25,- euro per jaar
50,- euro per jaar
Ander bedrag, namelijk:

We vragen u vriendelijk het toegezegde bedrag
zelf over te maken naar onderstaand
rekeningnummer.

Rekening gegevens
Scan de QR-code om € 50,00 te betalen
Rekeningnummer: NL43 RABO 0143 6252 41
Vrienden van de Bloesemhoff.
T.n.v.: Stichting “De Bloesemhoff ”

Gebruik de Camera App op je telefoo

De QR-code is geldig tot 8 december 20
Direct overmaken?

Het is ook mogelijk om
deze QR code te scannen
met uw smartphone en
direct uw bijdrage over
te maken.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pp

- antwoordstrook -

Ja, ik word VRIEND
van De Bloesemhoff
Mijn gegevens:
Naam:
Adres:
Plaats:
Email:
Tel. nr.
Ik ga ermee akkoord dat mijn emailadres wordt gebruikt voor de nieuwsbrief die 1x per jaar wordt verstuurd.

Stuur deze antwoordstrook naar:
Vrienden van De Bloesemhoff
Vierspan 8
4286 GN Almkerk
Of mail de gegevens naar info@bloesemhoff.nl

