UW DONATIE VEREEUWIGD IN EEN BIJZONDERE CREATIE
OP UNIEKE LOCATIE
Hoe vaak krijg je de kans om een donatie vereeuwigd te zien worden in een bijzondere creatie….
Maar het kan, echt – wij bieden u die kans!
In ons kleinschalig gebouw in Moordrecht creëren we een woonvoorziening voor jongeren met een beperking.
Het zijn jongeren die door de ondersteuning van een professionele zorgaanbieder vorm kunnen geven aan het zo
zelfstandig mogelijk wonen. Het complex biedt ruimte aan 19 jongeren met een verschillende zorgvraag.
Uw donatie wordt vereeuwigd in een bijzondere Nederlandse mergeltegel die wij aanbrengen in de hal van het gebouw!
Een muur van mergeltegels met teksten en namen van de mensen die hun donatie omgezet gekregen hebben in een tegel.
Dat gaat ongetwijfeld een heel mooi stukje gebouw opleveren.
En zeg nu zelf – het steunen van dit bewonderenswaardige goede doel op deze manier is pas écht apart.
Alle donateurs worden natuurlijk uitgenodigd om hun creatie-donatie te komen bezichtigen als het gebouw klaar is en de
mergeltegels opgehangen zijn.
En wilt u de mergeltegel liever zelf houden om aan uw eigen muur te bevestigen of om aan iemand kado te doen, dan is
dat natuurlijk geen probleem!

HET STEUNEN VAN EEN GOED DOEL GEEFT EEN GOED GEVOEL!
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OPTIE 1 – BRONS

OPTIE 2 - ZILVER

OPTIE 3 - GOUD

Een unieke Nederlandse
mergeltegel met tekstgravure.

Een unieke Nederlandse
mergeltegel met tekstgravure.

Een unieke Nederlandse
mergeltegel met tekstgravure.

Uw bedrijfsnaam, eigen naam of
gewoon een mooie tekst.

Uw bedrijfsnaam, eigen naam of
gewoon een mooie tekst.

Uw bedrijfsnaam, eigen naam of
gewoon een mooie tekst.

Afmeting (bij benadering):
15 x 10 cm

Afmeting (bij benadering):
30 x 20 cm

Afmeting (bij benadering):
40 x 20 cm

Bij een donatie vanaf
€ 50,00

Bij een donatie tussen de
€ 100,00
en
€ 250,00

Bij een donatie vanaf
€ 250,00

IBAN: NL37 RABO 0369 1105 79

RSIN: 8525.61.143

Mergeltegel bestelformulier
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Mobiele (06) nummer:
Emailadres:
Donatiebedrag*:
Welke tekst wilt u op de tegel?
Aanbrengen in gebouw of op
eigen adres ontvangen?
Vermelding op onze website**

Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening voor akkoord:

* Euro 50 tot 100: mergeltegel Brons - 15 x 10cm
Euro 100 tot 250: mergeltegel Zilver – 30 x 20cm
Vanaf 250 Euro: mergeltegel Goud – 40 x 20cm

** Voor bedrijven: plaatsing logo + doorlinken naar
bedrijfswebsite
Voor particulieren: alleen vermelding Naam
(geen contactgegevens)

Na invulling en ondertekening:
1. Maakt het donatiebedrag over naar NL37 RABO 0369 1105 79 t.n.v.
Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas o.v.v. uw naam
2. Scan dit formulier in of maak een duidelijke digitale foto en stuur deze
naar andrepronk50@live.nl
Alvast dank namens alle ouders en bewoners!
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