Nieuwe
binnentuin

WAT DOEN WIJ?
Als vrienden… help je! Dat is ook óns doel: eraan bijdragen dat ouderen
met dementie in een huiselijke omgeving zorg, aandacht en geborgenheid
vinden (en krijgen). Zo kunnen ze zoveel mogelijk zichzelf zijn. Convivio
zorgt daarvoor. Op de woonlocatie én bij de dagbesteding.

FONDSEN WERVEN
Het uitvoeren van activiteiten bij Convivio kost geld. Dat zal u niet
verbazen. Als Stichting Vrienden van Convivio is het ons streven om
dat geld bijeen te krijgen. Fondsen werven, zodat we Convivio kunnen
ondersteunen bij activiteiten die ten goede komen aan het welzijn van de
bewoners van Huis Convivio en de bezoekers van de dagbesteding.

BINNENTUIN BIJ HUIS CONVIVIO
Achter Huis Convivio is in het voorjaar van 2020 een belevingstuin
aangelegd. De foto’s geven een indruk van het resultaat: prachtige
pergola’s en knusse hoekjes. De stichting wil nu ook de binnentuin onder
handen nemen. Inmiddels hebben we dankzij eerste donaties een bedrag
van 5.000 euro binnen. Maar de kosten voor de realisatie zijn hoger. Met
name de renovatie van de bestaande bestrating en het aanleggen van
nieuwe terrassen vraagt om een behoorlijk investering.

STEUN DIT PROJECT
Zorg dat de bewoners van
Convivio ook in de binnentuin
kunnen ontspannen, even een
frisse neus kunnen halen en
geprikkeld worden door de
omgeving. Met uw gift en
financiële steun, kunnen we
zo snel mogelijk de binnentuin
opknappen.
Wilt u een donatie doen?
Gebruik daarvoor dan
het bankrekeningnummer:
NL19 RABO 0308 3105 27
t.n.v. Stichting Vrienden van
Convivio, onder vermelding
van ‘Binnentuin’.

WAT GEBEURT ER MET UW DONATIE?
Stichting Vrienden van Convivio heeft geen winstoogmerk en
beoogt het algemeen nut. Bovendien werken de bestuursleden
op vrijwillige basis. Ook staat de stichting geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat elke
euro die wordt gedoneerd wordt besteed aan de bewoners en
deelnemers van Convivio. Giften kunnen onder voorwaarden
worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Gebruik
daarvoor ons RSIN-nummer: 8556.19.053.

Contact opnemen

MEER INFORMATIE
We kunnen ons voorstellen dat u nog
vragen heeft over onze activiteiten of dat
u verder geïnformeerd wilt worden over
de stichting of de taken van het bestuur.
Stuur daarover gerust een e-mail naar
stichting@convivio-zorg.nl.

E-MAILADRES
stichting@convivio-zorg.nl

DONEREN
Stichting Vrienden van Convivio
NL19 RABO 0308 3105 27

