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WWiijj  rreekkeenneenn  ggrraaaagg  oopp  UU!!

HHooee  mmeeeerr  vvrriieennddeenn……
hhooee  mmeeeerr  vvrreeuuggddee!!

MMEEEERR  IINNFFOORRMMAATTIIEE??
WWiilltt  uu  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee  

SSttiicchhttiinngg  VVrriieennddeenn  vvaann  SSwwaaeenneewwooeerrdd,,
nneeeemmtt  uu  ddaann  ccoonnttaacctt  oopp  mmeett::

SSttiicchhttiinngg  VVrriieennddeenn  vvaann  SSwwaaeenneewwooeerrdd
ZZwwaanneennwwooeerrdd  11
88110022  BBEE    RRAAAALLTTEE

TTeell..::  00557722  33445566  7788
EE::iinnffoo@@zzoorrggggrrooeepprraaaallttee..nnll

WWoooonnzzoorrggcceennttrruumm  SSwwaaeenneewwooeerrdd  bbeehhoooorrtt  ttoott  ddee
ZZoorrggggrrooeepp  RRaaaallttee..

Folder:Opmaak 1  21-11-2013  11:03  Pagina 1



KENNISMAKING
U bent een van de velen die het welzijn van 
de bewoners van het woonzorgcentrum 
Swaenewoerd aangenamer wilt maken.
Wij, Stichting Vrienden van Swaenewoerd
willen ons hier graag voor inzetten.
Samen kunnen wij veel doen!

EXTRA ACTIVITEITEN
De Stichting Vrienden van Swaenewoerd zamelt
geld in voor die extra activiteiten, waarvoor de
budgetten van de reguliere zorg niet toereikend
zijn. Het gaat hierbij om leuke extra’s die 
aansluiten op de zorg die door het woonzorg-
centrum, haar medewerkers en vrijwilligers
wordt geboden.

WAT WILLEN WIJ GAAN DOEN?
Wat wij met de beschikbare middelen 
gaan doen bepalen wij in overleg met de 
Activiteiten Begeleiding van woonzorgcentrum
Swaenewoerd. De wensen van de bewoners
spelen hierbij een belangrijke rol. Ideeën en
verzoeken zijn uiteraard van harte welkom.

MOGEN WIJ OP U REKENEN?
Draagt u de bewoners van woonzorgcentrum 
Swaenewoerd een warm hart toe dan willen wij
graag een beroep op u doen. Wij vragen van u
een jaarlijkse bijdrage of een eenmalige gift. 
U kunt donateur worden voor elk gewenst bedrag
per jaar. Daarvoor kunt u de machtigingskaart in
deze wervingsfolder invullen.
Wilt u onze Stichting in uw testament gedenken, 
neem dan contact op met uw notaris.
Giften kunt u rechtstreeks overmaken
op bankrekeningnummer 1454 58 709
t.n.v. Stichting Vrienden van Swaenewoerd.

Uw bijdrage is van harte welkom!

In het samen gaan 
voor aangenaam word ik donateur van 
Vrienden van Swaenewoerd.

MACHTIGINGSKAART

Ondergetekende machtigt hierbij tot weder-
opzegging de Stichting Vrienden van 
Swaenewoerd te Raalte om jaarlijks van
zijn/haar rekening een bedrag van 
€ af te schrijven als donatie.

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Bank/Girorekeningnummer

U heeft na de afschrijving 30 dagen de tijd om uw bank 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken als u het niet
eens bent met de afschrijving.

Datum

Handtekening

Verstuur deze machtiging in een gesloten 
en gefrankeerde envelop naar: 
Stichting Vrienden van Swaenewoerd,
Zwanenwoerd 1, 8102 BE  RAALTE
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