
Stichting Vrienden van Convivio 
 

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

 
Op zoek naar middelen voor bewoners en bezoekers van Convivio! 
 
Het uitvoeren van de activiteiten van 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 alle 
activiteiten, die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners van Huis 
Convivio en de bezoekers van de dagbesteding. 
 

 

 
 

 
 

 

Tuinmeubelen bij de 

dagbesteding van Convivio 

Dit jaar is begonnen met het 

opknappen van de tuin bij de 

dagbesteding van Convivio. Er zijn 

plantenbakken geplaatst, de jeu de 

boules baan is opgeknapt en er 

worden zelfs kruiden en groenten 

gewonnen uit de tuin. Om bij mooi 

weer lekker buiten te kunnen zitten 

hebben we nog tuinmeubelen nodig.  

Een eerste bijdrage van € 247 is 

inmiddels binnen via de actie van de 

Rabo Clubsupport. Maar er is meer 

nodig vandaar deze oproep! 

 

 

 

 
Wilt u helpen? 
 

Uw steun helpt! 
 
Mocht u de bovenstaande doelstelling van de Stichting Vrienden van 
Convivio financieel willen ondersteunen, dan is uw gift van harte welkom.  
 



 
U kunt daarvoor gebruik maken van het bankrekeningnummer van de 
Stichting: NL19 RABO 0308 3105 27 t.n.v. Stichting Vrienden van Convivio 
met vermelding “tuinmeubelen”. 
 

Let op! 
De Stichting Vrienden van Convivio heeft geen winstoogmerk en beoogt het 
algemeen nut. De bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting. 
 
Ook staat Stichting Vrienden van Convivio bij de Belastingdienst geregistreerd 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat wij geen schenk- 
of erfbelasting hoeven af te dragen over giften of nalatenschappen die ten goede 
komen aan de Stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan de doelstellingen 
van de Stichting Vrienden van Convivio. U kunt uw gift onder voorwaarden 
aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ons RSIN-nummer is 8556.19.053. 
 
Wilt u meer informatie? 
We kunnen ons voorstellen, dat u nog vragen heeft over onze activiteiten, of dat 
u verder geïnformeerd wilt worden over de stichting en/of de taken van het 
bestuur. Stuurt u ons dan gerust een e-mail via: stichting@convivio-zorg.nl. 
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