Stichting Welzijn Zonhove zet zich in voor het welzijn van de
bewoners van Zonhove; een SWZ lokatie te Son.
Zonhove is een woonvorm voor kinderen en volwassenen met
een meervoudige beperking.

Bijzondere, mooie mensen die wat extra
aandacht verdienen!
Laten wij ons als vrienden van Zonhove inzetten om voor deze
medemensen de lichtpuntjes in hun bestaan te realiseren!

De bewoners van Zonhove hebben uw steun hard nodig!
Ze zijn blij met iedere bijdrage.

Waarom Stichting Welzijn Zonhove?
In deze tijd van bezuinigingen wordt er in zorginstellingen natuurlijk eerst bezuinigd op
de extraatjes, de dingen die het leven juist
zo leuk maken. En hiervoor springt Stichting Welzijn Zonhove in de bres!
De doelstellingen van onze stichting
Wensen van de bewoners van Zonhove, of initiatieven die aan de bewoners ten goede
komen, kunnen realiseren!
Zo hebben we bijvoorbeeld geholpen bij de oprichting van ‘Zwemvereniging Plons’
waardoor alle bewoners van Zonhove toch kunnen blijven zwemmen.
Volgens ’t woordenboek verstaat men onder welzijn: de toestand waarbij men zich goed
voelt! Kwaliteit van leven!
En dit is precies wat de instelling wil bereiken: zorgen dat onze kwetsbare medemens
zich goed voelt en kwaliteit heeft van leven.
Daar heeft immers elk mens recht op!
Voor meer informatie, onze activiteiten, de geschiedenis van onze stichting en samenstelling van het bestuur nodigen we u uit onze website te bekijken.

Informatie over onze stichting:
Stichting Welzijn Zonhove • Adres: Maasland 54, 5262GR Vught • Email: info@stichtingwelzijnzonhove.nl • Bankrekeningnummer: 14.82.57.372 ten name van Stichting Welzijn Zonhove te Son
www.stichtingwelzijnzonhove.nl

Mogelijkheden waarop u onze stichting kunt steunen:
1. D oneren, eenmalig of periodiek, waarvoor u ook een machtiging kunt
afgeven.
2. Opnemen in uw testament, waarbij het goed is om te weten dat de
nalatenschap vrij is van successierechten.
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven die laten zien
dat er meer is dan winst maken alleen.
4. S ponsormogelijkheden, financieel of anderszins bij te realiseren
projecten.
Ga voor meer informatie naar onze website en neem contact met ons op.

