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De klantenservice van Aafje is 0p werkdagen bereikbaar via
088 8 233 233. U kunt ook kijken op www.aafje.nl.
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www.vriendenvanaafje.nl
info@vriendenvanaafje.nl

www.vriendenvanaafje.nl

088 823 1000

Graag iets extra’s doen
Vrienden van Aafje doen graag iets extra’s voor alle klanten in en rond de
huizen, thuiszorg en zorghotels van Aafje. Wij maken wensen waar, door
gezellige uitstapjes, zoals bezoek aan theater en museum, mogelijk te
maken. Maar we werven ook fondsen voor bijvoorbeeld een piano, een
rolstoelbus of duofiets. Via familie of medewerkers horen wij welke wensen
er leven.

Doet u ook (weer) mee?
Uw inzet in middelen of tijd komt voor de volle honderd procent ten goede
aan de klanten van Aafje. Zij zijn u er zeer dankbaar voor.

Een gouden randje
Het in vervulling laten gaan van deze dromen kunnen we niet alleen. We
zijn altijd op zoek naar meer Vrienden, die middelen of tijd in willen zetten
om de dag van de klanten van Aafje een gouden randje te geven. In onze
nieuwsbrief kunt u lezen over de projecten die we hebben gerealiseerd en
waar we mee bezig zijn. Uiteraard kunt u onze activiteiten ook volgen op
www.vriendenvanaafje.nl.

Machtigingskaart

Vrienden worden?
Wilt u Vrienden van Aafje steunen? Word dan Vriend! Dit kan op
verschillende manieren:
- Eenmalige gift vul de machtigingskaart in of maak een bedrag over op
IBAN nummer NL45 INGB 0662 7595 67 t.n.v. Vrienden van Aafje.
- Donateur Word donateur via de machtigingskaart in deze folder
-	Support Actie Hiermee steunt u Vrienden van Aafje en maakt u zelf vier
keer per jaar kans op een prijs! Een folder hiervan vindt u bij de receptie
in de huizen van Aafje of op onze website.
-	Bijdrage in natura Ook uw bijdrage in natura of vrijwillige inzet bij
acties en evenementen wordt geweldig gewaardeerd.
- Testament U kunt Vrienden van Aafje ook opnemen in uw testament.
Voor meer informatie kijkt u op www.vriendenvanaafje.nl

Eenmalig

Meer weten?
Neem contact op met onze contactpersoon, stuur een e-mail naar
info@vriendenvanaafje.nl.
U kunt ons ook bezoeken op www.vriendenvanaafje.nl.

Wilt u via de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de activiteiten
van De Vrienden van Aafje?
Ja
 Nee

ANBI-status
De Vrienden van Aafje heeft een ANBI status. Uw gift kan daardoor
belastingvoordeel opleveren.

Ja, ik doe mee en steun de Vrienden van Aafje
Hierbij machtig ik Vrienden van Aafje om het ingevulde bedrag af te
schrijven van mijn bankrekening:
Tot wederopzegging

€ 		
€ 		
€ 		

per kwartaal (minimaal € 5,-)
per jaar (minimaal € 20,-)
(minimaal € 10,-)

 De heer
Mevrouw
Naam		
Adres
Postcode 		
Woonplaats
IBAN nummer NL
Telefoonnummer *
E-mail*
Datum
Handtekening

Voorletters

* niet verplicht

Stuur de ingevulde machtiging in een gesloten envelop naar:
Vrienden van Aafje, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.
Een postzegel is niet nodig.

