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Voor meer informatie over
St. Vrienden van Triangel

kunt u contact   opnemen met: 
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Vrienden

Stichting Vrienden van Triangel is op zoek naar
vrienden!

Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je
kunt bouwen.

De bewoners van Triangel ook.

Stichting Vrienden van Triangel ondersteunt
financieel activiteiten en projecten die buiten het
reguliere budget vallen. Het zijn dus echte
vrienden, die ervoor zorgen dat er extra dingen
gerealiseerd kunnen worden.

Een verpleeghuis of woonzorgcentrum krijgt geld
van de overheid voor het leveren van zorg en
behandeling, maar niet voor de extra activiteiten.
Hierbij kunt u denken aan zaken die het leven van
de cliënten veraangenamen: recreatieve avonden,
uitstapjes, een apart servies of de aanschaf van
kunstwerken of foto’s met afbeeldingen uit de
omgeving. De kosten hiervoor vallen helaas
buiten het reguliere budget.

Stichting Vrienden van Triangel wil Triangel graag
blijven steunen. Om dit te kunnen realiseren is
geld nodig en steun van onze vrienden. 

Hoe kunt u ons steunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij,
waardering voor en/of tevredenheid over
Triangel tot uitdrukking te brengen, is het geven
van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden
van Triangel. Dat kan in de vorm van een gift.
Maar het is ook mogelijk om donateur te
worden. U betaalt dan een vaste, door u zelf te
bepalen jaarlijkse bijdrage. Voor de betaling
ontvangt u jaarlijks een rekening.

Wilt u een gift doen of wilt u zich aanmelden als
donateur dan kunt u dit doen door middel van
het invullen van de antwoordkaart in deze folder.

Stichting Vrienden is door de belastingdienst
aangemerkt als ANBI-instelling.

Stichting Vrienden van Triangel

Hoofdstraat 104
2678 CM De Lier
Tel: 0174 - 514 744
Fax: 0174 - 51 86 30
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