U wilt vast ook meedoen

Levensgeluk

Veel mensen die betrokken zijn bij Angeli
Custodes willen graag het welzijn van de
bewoners bevorderen en daar een bijdrage
aan leveren. Het gaat om extra’s, die
aansluiten op de zorg.
Om die wens in vervulling te kunnen laten
gaan is in 2008 de Stichting Vrienden van
Angeli Custodes in het leven geroepen. De
stichting zamelt geld in voor activiteiten
die het levensgeluk van de bewoners van
Angeli Custodes ondersteunen en het leven
een extra tintje geven.

Zo besteden wij het geld

In overleg met de medewerkers van Angeli
Custodes besteden wij het ingezamelde
geld aan onder andere:
 een gezellige bijeenkomst met een
optreden
 een middag met dia’s over reizen of
onderwerpen die de bewoners
interesseren
 een winterproeverij (waarin we oude
gerechten presenteren)
 een ijsmiddag
 meezingmiddagen
 een huifkartocht en marktbezoek
 een bloemetje in de kamer en een
presentje bij Sinterklaas en Kerstmis
Goede ideeën en verzoeken zijn natuurlijk
van harte welkom.

Deze extra’s zijn alleen mogelijk met de
hulp van velen:
 de medewerkers die zich inzetten
voor het welzijn van de bewoners
 de onmisbare vrijwilligers die tijd
vrijmaken om te helpen
 donateurs die jaarlijks een financiële
bijdrage willen geven

Donateurs zijn welkom en
nodig

Wilt u helpen om iets extra’s te doen, dan
kan dat in de vorm van een jaarlijkse
bijdrage of een eenmalige gift.
U kunt donateur worden voor elk door u
gewenst bedrag per jaar.
Vul daartoe bijgaande donateurskaart in.
Wilt u de Stichting Vrienden van Angeli
Custodes in uw testament gedenken met
een legaat of een nalatenschap, neem dan
contact op met uw notaris.
De stichting heeft een ANBI-verklaring.
De jaarrekening is openbaar en in te zien
op de website van de Zorggroep Raalte.
Een gift kunt u overmaken op onze
bankrekening NL74 RABO 0148 1526 43.
Met uw bijdrage kunnen we leuke dingen
blijven doen! Op voorhand zeggen we:
Hartelijk bedankt!

