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Iedereen heeft behoefte aan ontspanning zoals uitgaan, theater, film, bingo, markten en nog

veel meer. Het zijn zaken die het leven gewoon aangenamer maken! 

Als cliënt van een zorginstelling wil je natuurlijk ook op z’n tijd een verzetje. Helaas is daar

vaak geen budget of mogelijkheid voor. Gelukkig zijn er nog organistaties die voor deze groep

mensen opkomen. Ook (Stichting) Samen Vrienden behoort tot deze groep. 

Wat doet Samen Vrienden?
Samen Vrienden organiseert allerlei acties om geld bij elkaar te krijgen, dat besteed wordt om

de bewoners van de huizen van Woonzorggroep Samen iets leuks te kunnen bieden. Een dagje

uit bijvoorbeeld. De bewoners hebben dan een rolstoel bus nodig. Samen Vrienden bezit zo’n

onmisbare bus. Samen met vrijwillige chauffeurs zorgen we ervoor dat de bewoners daarvan

gebruik kunnen maken. En Samen Vrienden doet nog veel meer. Neem nu de aanschaf van

een duofiets, een trimapparaat, een vaartocht, het verzorgen van muzikale optredens in de

huizen, enzovoorts. 

DE OUDE DAG HOORT MEER K



Elk van de ruim 20 zorginstellingen die vallen onder de

Woonzorggroep Samen maakt jaarlijks een aantal wensen

kenbaar, waaraan Samen Vrienden zoveel waar mogelijk aan

tegemoet komt. Je leest er meer over op onze website

www.samenvrienden.nl.

Fundraising
Om dat alles te kunnen betalen, organi seren we jaarlijks

diverse activiteiten. Bijvoorbeeld een loterij op een

braderie, verkoop van erwtensoep op kerstmarkten,

kofferbakmarkten en oliebollenverkoop op oudjaarsdag. 

Jij kunt ook helpen
Met die activiteiten alléén redden wij het niet!

Daarom kan je ook helpen door donateur te worden

van Samen Vrienden. Met de jaarlijkse bijdrage

kunnen we de bewoners net dat extraatje aanbieden

waarmee hun oude dag daadwerkelijk meer kleur

krijgt. Omdat we een ANBI Stichting zijn biedt dat

donateurs ook nog eens fiscale voordelen.

Al vanaf €10,- per jaar kan je donateur worden.

Vanaf, want natuurlijk mag je daar meer van

maken! Vul het aanmeldingsformulier op de

achterzijde van deze folder in en stuur die naar

ons op. Je kan je ook digitaal aanmelden op 

www.samenvrienden.nl/donateurs

Alvast hartelijk bedankt, namens de bewoners!

KLEUR TE HEBBEN!



Het is ook mogelijk om een eenmalige bijdrage te storten, of om Samen Vrienden in een 

testament op te laten nemen. Omdat wij een ANBI stichting zijn biedt dat fiscale voordelen.

Ons bankrekeningnummer is: NL 37 RABO 0102 4853 21

Informatie kunt u ook vinden op onze website: www.samenvrienden.nl/anbi
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DONATEUR WORDEN

ik word graag donateur van Stichting Samen Vrienden. 

Ik wil per jaar doneren:

□ €10,- □ €25,-     □ €50,-     □ €75,-      □ €100,-        □ anders nl. € ...............................................,-

Voorletter(s) + Achternaam.............................................................................................................................................................................................................................. m / v

Adres..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode .......................................................... Plaats......................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................

Wij houden je per e-mail op de hoogte.

Dit aanmeldingsformulier sturen naar:

Stichting Samen Vrienden, p/a Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen

Ja,

Handtekening

(Je kan je ook digitaal aanmelden op www.samenvrienden.nl/donateurs)
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