Word Vriend van Maranatha

Woonzorgcentrum Maranatha Rijssen
Diekjansweg 1
7462 JD Rijssen

Net dat beetje extra welzijn

0548-536536
info@maranatha-rijssen.nl
www.maranatha-rijssen.nl

Stichting Vrienden van Maranatha

p/a Woonzorgcentrum Maranatha

Diekjansweg 1

7462 JD RIJSSEN

Maranatha wil haar cliënten een warm thuis bieden. In een veilige en vertrouwde omgeving ontvangen
onze cliënten persoonlijke en identiteitsgebonden zorg en aandacht. We streven er elke dag naar om deze
zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de cliënten.
Maranatha Rijssen is een woonzorgcentrum van SVRO Ouderenzorg, onderdeel van Zorggroep Sirjon.

Voor vragen en inlichtingen over

□

Vrienden van Maranatha:
Mevr. S.G. Heuvelman, secretaresse
p/a Woonzorgcentrum Maranatha
Diekjansweg 1
7462 JD Rijssen
Tel. 0548-512968
E-mail: suzanheuvelman@gmail.com

Verfraaiing van de woonomgeving.

Eenmalige bijdragen

-

Donateurs

-

Subsidies

Jaarlijks ontvangt u dan automatisch een
nota van de Stichting om uw bijdrage over
te maken.

-

Schenkingen en erfstellingen

-

Opbrengst verkoopmarkt Maranatha

-

Overig

Giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar,
omdat de Stichting een ANBI-status heeft.

Wilt u ook een vriend van Maranatha
worden? Vul dan de antwoordkaart in.

Namens de bewoners,
hartelijk dank !

Bestuur
De heer A.H. Blonk, Voorzitter
Mevrouw S.G. Heuvelman, Secretaresse
De heer J.G. Baan, Penningmeester
Mevrouw G.J. de Pater, Lid

NL71RABO.0309.8887.51

□€
□ € 50,00
□ € 25,00

Handtekening:

-

Datum:

-

U wordt al “Vriend van Maranatha” voor een
minimale bijdrage van € 15,00 per jaar.

E-mail adres (indien aanwezig)

Extra middelen voor ontspanning,
zoals uitstapjes, activiteiten, boeken
en tijdschriften e.d.

De Stichting probeert geld in te zamelen
door;

Ik wacht met betalen totdat ik van u bericht heb ontvangen.

-

Verwerving van gelden

Postcode + woonplaats

Het doel van de Stichting Vrienden van
Maranatha is het verwerven van gelden om
voor de bewoners van Maranatha extra
verbeteringen en voorzieningen te kunnen
realiseren die niet meer vergoed worden.
Dat kunnen zijn:

Dit wordt bijzonder gewaardeerd door de
bewoners van Maranatha. Zij profiteren
direct van de bijdragen van de donateurs.
Bijna al het geld komt direct ten goede aan
de bewoners, omdat de Stichting met
minimale kosten werkt.

□ € 15,00

Doelstelling

Word donateur, dan wordt u een vriend/
vriendin van Maranatha!

Straat + huisnummer

Om te kunnen zorgen voor een prettige
leef- en woonomgeving voor onze
bewoners, is besloten om de Stichting
Vrienden van Maranatha op te richten.

Wat krijg ik ervoor en wat kost het?

Mijn jaarlijkse bijdrage zal zijn:

Waarom een Stichting Vrienden van
Maranatha?

De Stichting heeft bijvoorbeeld digitale
informatieschermen kunnen aanschaffen.
Ook kon er mede door enkele giften een
Belevingstafel (met een groot multi-touch
scherm) worden aangekocht. Verder zorgt de
Stichting voor nieuwe voorzieningen in
overleg met de diverse verpleegafdelingen
en het management.

Wenst met ingang van heden Vriend van Maranatha te worden.

Maranatha is een woonzorgcentrum dat herkenbare en identiteitsgetrouwe zorg
verleent in een persoonlijke en huiselijke sfeer. Alle medewerkers in Maranatha
werken aan het uitgangspunt van de organisatie: ‘Doorleefd dienen en delen’.

Ondergetekende

Vrienden van Maranatha

Ja! Ik wil Vriend van Maranatha worden en meld mij aan

Stichting

wonen • welzijn • zorg

