De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn
Al meer dan 50 jaar. Aan ouderen, maar ook aan
anderen die zorg nodig hebben. Of het nu gaat
om wonen, thuiszorg, verpleging, maaltijden of
een dagbesteding. We staan voor iedereen klaar.
Zo nodig 24 uur per dag, maar nog liever zorgen
we dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf kunnen
blijven doen.

*	Stichting Vrienden van De Goede Zorg is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Plak hier
een
postzegel

Centraal kantoor:
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn
Tel. (055) 576 50 50
info@degoedezorg.nl
www.degoedezorg.nl

Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Avondzon

Loolaan 1

Eendenweg 50

7314 AA Apeldoorn

Tel. (055) 533 30 20
De Matenhof
Warenargaarde 775
Tel. (055) 541 14 44
De Veenkamp
Gemzenstraat 9
Tel. (055) 582 28 00

Stichting Vrienden
van De Goede Zorg

Wij,
waarderen
uw hulp

Uw hulp maakt net dat
beetje verschil
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Aan ouderen, maar ook
aan anderen die zorg nodig hebben. Naast deze professionele hulp bieden
we ook graag iets extra’s aan onze cliënten. Hiervoor is de Stichting
Vrienden van De Goede Zorg in het leven geroepen. Door hun donaties
kunnen wij extra activiteiten organiseren en zo de kwaliteit van
leven meerwaarde bieden. Ook u kunt helpen door een donatie te
doen, zodat wij net dat beetje extra kunnen geven. Alle hulp, groot of
klein, is van harte welkom.

In het zonnetje
Stichting Vrienden van De Goede
Zorg is er om de cliënten van De
Goede Zorg in het zonnetje te zetten.
Er worden regelmatig activiteiten
georganiseerd die veel toevoegen
aan de kwaliteit van leven. Helaas
kunnen deze niet altijd uit het
budget worden gerealiseerd.

Dat kan op meerdere manieren:
• Donateur worden (zowel particulieren als bedrijven)
• Financiële bijdrage geven, wat ook
kan voor een specifiek project

Juist deze activiteiten maken vaak
het verschil. Denkt u aan:
• Een optreden van een artiest
• Koersbal met toebehoren
•Realisatie van een interne
kabelkrant
• Bankjes in de tuinen van
de woonzorgcentra
• Duofietsen
• Inrichting van de relaxruimte
• Uitstapjes

Wilt u meer weten over Stichting
Vrienden van De Goede Zorg?
Belt u dan met (055) 576 50 50 of
stuur een e-mail naar
stichtingvrienden@degoedezorg.nl.

Allemaal activiteiten waarmee vele
cliënten blij zijn gemaakt en waarmee hun welzijn wordt bevorderd.
De aanvragen hiervoor komen altijd
van de cliënten en medewerkers
zelf. U kunt er dus op rekenen dat
uw donatie goed terecht komt.
Help ook!
Hoe meer mensen zich hard maken
voor het welzijn van de cliënten, hoe
beter. Daarom vragen wij u, als relatie
van De Goede Zorg, ons te steunen.

Vul hiervoor de antwoordcoupon
in. Alvast hartelijk bedankt voor
uw bijdrage!

Ja, ik help mee!
Ik wil graag stichting Vrienden van De Goede Zorg
steunen door:
Donateur te worden:
- Voor particulieren voor € 25,- per kalenderjaar*
*(donateurschap is fiscaal aftrekbaar onder giften)

- Voor bedrijven voor € 250,- per kalenderjaar*
*(donateurschap is aftrekbaar onder voorwaarden)

	Een eenmalige gift te geven
(op rekeningnummer 67.52.34.751)
Bedrijf
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

