Een warm hart voor een
veilig thuis?

WORD VRIEND VAN
STICHTING
DROOM JE THUIS

Stichting "Droom je Thuis" is een
logeerinitiatief
voor
(meervoudig)
gehandicapte kinderen, waarbij ouders de
regie in handen houden.
Logeren in een unieke omgeving .
Op dit moment zijn er 9 kinderen die
gemiddeld één keer per maand een weekend
logeren op vakantiepark Vlugtenburg in ‘sGravenzande. De leeftijd van de kinderen
varieert van 12 t/m 20 jaar. De kinderen
hebben de beschikking over een enthousiaste
groep begeleiders waarmee zij zowel leuke, als
leerzame dingen doen in de regio. Daarnaast
doen zij ook veel op en rondom het park, zoals
lekker uitwaaien op het strand, spelletjes en
samen koken en eten.
Waarom financiële steun nodig?
Wij bieden een maandelijks topweekend voor
kinderen, zodat de ouders even een weekend
de handen vrij hebben. Deze weekenden
worden begeleid door ons team van
professionals. De ouders nemen de “overhead”
voor hun rekening zodat er bijna geen kosten
zijn. Zij komen regelmatig bij elkaar om één en
ander door te spreken.

Als je vol vertrouwen de richting van je dromen
volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben
verwacht!

Stichting Droom Je Thuis biedt haar kanjers
(cliënten) een kwalitatief goede logeerplek,
professionele begeleiding en ondersteuning in
het opgroeien in onze huidige samenleving.
Wij willen binnen enkele jaren doorgroeien
van logeerinitiatief naar een woonvoorziening
in het Westland voor jong volwassenen.
In de huidige tijd waarin wij leven is het,

zonder hulp van buitenaf, moeilijk om ons
logeerinitiatief in stand te houden en te laten
toegroeien
naar een
woonvoorziening.
Reguliere zorggelden en subsidies zijn hiervoor
ontoereikend.
Om deze doelstellingen te realiseren hebben
wij aanvullende gelden nodig. De financiële
steun die wij ontvangen van de Vrienden van
Droom Je Thuis wordt volledig ingezet voor het
welzijn van onze kanjers en de voorzieningen
tijdens het logeren en het toekomstig wonen.
Tweerichtingsverkeer.
Vriend zijn van Stichting Droom Je Thuis
betekent dat u met dit ouderinitiatief
verbonden bent. Dit doet u door ons te steunen
met een jaarlijkse financiële bijdrage.
Uiteraard houden wij u graag op de hoogte
door onze periodieke digitale nieuwsbrief,
indien u dit wenst.
Word nu vriend.
Vanaf het najaar 2012 biedt Stichting Droom Je
Thuis een veilige en fijne logeerplek aan
kinderen met een meervoudige beperking die
nooit zelfstandig in onze samenleving kunnen
functioneren. Zij hebben onze en uw steun
nodig om verder te komen. Loopt u warm voor
deze nieuwe, bijzondere vriendschap? U bent
meer dan welkom!
Meer informatie?
Mail
dan
met
Ellen
’t
Hart
via
droomjethuis@gmail.com
Ook kunt u kijken op onze website:
www.stichtingdroomjethuis.nl

Ja, ik word Vriend van Droom Je Thuis.
Voorl. en Achternaam…………………………………….…………..

Stuur dit volledig ingevulde SEPA “machtigingdonateur" formulier in een gefrankeerde
envelop naar het onderstaande (post)adres:

Adres: ……………………………………………………...……………….
Postcode: ………….. Plaats:…………………………………………..
Land:………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: ………………………………………...................
E-mail: …………………………………………………………………….

Bedrag (aankruisen wat van toepassing is)
Hierbij machtig ik Stichting Droom Je Thuis te
incasseren van onderstaand rekeningnummer

Vrienden van
“Stichting Droom Je Thuis”
Dennendal 115
3142 LC Maassluis

☐€15,- ☐€25,- ☐€50,☐Ander bedrag, namelijk €…………………
☐Doorlopend (1x per jaar) ☐ Eenmalig
Incassant ID : NL58ZZZ566011740000
Kenmerk machtiging: Wordt door ons ingevuld en aan
u bekend gemaakt ……………………………………………..
IBAN:

Plaats en datum:
…………………………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………….
☐ Ja, ik wil uw periodieke digitale nieuwsbrief
ontvangen op bovenstaand e-mailadres.

“Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Droom Je Thuis om éénmalige/doorlopend (z.o.z.
welke keuze is aangekruist) incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Droom Je Thuis
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”
U kunt uw bank ook voor het moment van afschrijving verzoeken om
een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is
afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13
maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om
dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen
van e-mail of brief naar Stichting Droom Je Thuis. Binnen 30 dagen na
ontvangst, sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische
incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige naam, uw
adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.
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