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Voor Mekaar	  

Veilig wonen met hart voor 

zorg 	  

Voor Mekaar	  

Zinvolle dagbesteding met hart 

voor zorg 	  

Vrijwilliger	  
Loopt	  u	  elke	  dag	  met	  uw	  hond?	  Misschien	  mag	  een	  van	  de	  

kinderen	  eens	  met	  u	  mee?	  

Werkt	  u	  graag	  in	  de	  tuin?	  Wij	  worden	  heel	  blij	  als	  de	  tuin	  
weer	  gedaan	  is.	  

Speelt	  u	  een	  instrument?	  Misschien	  wilt	  u	  eens	  muziek	  
komen	  maken	  met	  de	  kinderen.	  	  

Sponsor	  
Werkt	  u	  bij	  een	  bedrijf	  dat	  graag	  af	  en	  toe	  eens	  wat	  voor	  

anderen	  betekent?	  Misschien	  wilt	  u	  eens	  aan	  onze	  kinderen	  
denken.	  

Wilt	  u	  een	  dagje	  uit	  voor	  ons	  verzorgen?	  Top!	  

Laat	  het	  ons	  weten!	  
Stichting	  Voor	  Mekaar	  
Tel:	  035-‐5430132	  

E-‐mail:	  pim.veltman@voormekaar.com	  

Vrijwilliger	  
Speelt	  u	  wel	  eens	  toneel	  en	  vindt	  u	  het	  leuk	  dit	  voor	  of	  samen	  

met	  de	  kinderen	  te	  doen?	  Wij	  zijn	  er	  blij	  mee.	  

Of	  maakt	  u	  graag	  muziek	  en	  mogen	  wij	  daar	  van	  meegenieten?	  

Misschien	  mogen	  we	  wel	  eens	  een	  kijkje	  in	  uw	  bedrijf	  nemen?	  

Sponsor	  
Werkt	  u	  bij	  een	  bedrijf	  dat	  graag	  af	  en	  toe	  eens	  wat	  voor	  

anderen	  betekent?	  	  
Misschien	  wilt	  u	  eens	  aan	  onze	  kinderen	  denken.	  	  

Of	  wilt	  u	  ons	  zelf	  sponsoren?	  	  
Dit	  kan	  financieel,	  maar	  ook	  door	  bijvoorbeeld	  een	  pak	  

printpapier	  te	  schenken.	  Of	  mooie	  stiften,	  of	  lijm,	  lappen	  stof,	  
een	  CD	  met	  gezellige	  muziek,	  of……	  

Wellicht	  is	  het	  dan	  goed	  even	  te	  overleggen.	  	  

Laat	  het	  ons	  weten!	  
Stichting	  Voor	  Mekaar	  
Tel:	  035-‐5430132	  

E-‐mail:	  pim.veltman@voormekaar.com	  


