SWOVE heeft al 50 jaar
aandacht voor het welzijn
van ouderen in Veldhoven.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op!
Of kijk op www.swove.nl/vrienden.

Stichting Vrienden van SWOVE
Burgemeester van Hooﬄaan 70
5503 BR Veldhoven
06-27356005
vrienden@swove.nl
www.swove.nl/vrienden
Rekeningnummer: NL40 RABO 0349 6726 95
Kamer van Koophandel: 4108 9913
RSIN-nummer: 8167 01 222

Vrienden van

Word ook Vriend van SWOVE

Voor mensen, die (tijdelijk) niet meer kunnen. Voor mensen met een beperking, die hiervoor extra aandacht nodig
hebben. En voor alle mantelzorgers in Veldhoven.

En bouw mee aan een prettige samenleving in Veld-

Informerend en ondersteunend
SWOVE is een betrouwbare kennispartner op het gebied
van informele ouderenzorg. En heeft een steunpunt voor
mantelzorgers van alle leeftijden. Zij informeert, adviseert en organiseert activiteiten die de zelfredzaamheid
van cliënten versterken of naasten iets ontlasten. Denk
aan een lokale vervoersdienst, maaltijdvoorzieningen,
informerend huisbezoek, vervangende mantelzorg en
laagdrempelige dagopvang. De Veldhopper en Samen de
Dag door zijn inmiddels een begrip binnen Veldhoven.
Ook is SWOVE nauw betrokken bij het dementiecafé en
het omgaan met eenzaamheid in de regio. Kijk voor meer
informatie op: www.swove.nl/onze-diensten

Stichting Vrienden van SWOVE

hoven waar mensen zorgdragen voor elkaar. Als dank voor
uw vriendschap ontvangt u in het voor- en najaar een kijkje achter de schermen via een uitgebreide nieuwsbrief.
En nodigen wij u uit voor een jaarlijkse thema-avond,
exclusief voor Vrienden van SWOVE.

Door mijn gift op IBAN NL40 RABO 0349 6726 95 steun
ik Stichting Vrienden van SWOVE.
Ik schenk de St. Vrienden van SWOVE eenmalig 		
€ .........,.......
Ik ga ermee akkoord dat u mij daar elk jaar aan 		
herinnert.
Ik wil een jaarlijkse gift geven van € .........,.......
Ik verleen toestemming om jaarlijks mijn donatie van
€ .........,....... via mijn bankrekening te incasseren.
Ik wil een periodieke gift schenken van € .........,.......
gedurende minimaal 5 jaar.
Ik download de onderhandse overeenkomst zelf via
de website van SWOVE.
Wilt u mij een onderhandse overeenkomst sturen?
Ik wil graag sponsoren. Wilt u contact met mij
opnemen?

Wat uw vriendschap voor ons betekent
Heel veel! Uw gift helpt SWOVE namelijk bij de aanschaf
van noodzakelijke voorzieningen, die niet uit het reguliere
budget kunnen komen. Ook wordt uw bijdrage ingezet
voor de opleiding van vrijwilligers, extra begeleiding en
activiteiten. En duurzame investeringen voor de toekomst.

Hoe kunt u ons steunen?
Als u SWOVE een warm hart toedraagt, kunt u ons financieel steunen door een (eenmalige) gift over te maken
op rekening NL40 RABO 0349 6726 95 t.n.v. Vrienden van
SWOVE.

ANBI
De Stichting Vrienden van SWOVE is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift onder bepaalde
voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Kijk op
www.swove.nl/vrienden voor alle opties.

Wij vinden de diensten van SWOVE waardevol en geloven
in hun missie. Daarom zetten we ons in om donaties en
giften in te zamelen voor deze welzijnsorganisatie.

Sponsort u liever

Want hoewel SWOVE grotendeels draait op subsidie van
de gemeente Veldhoven, zijn daarnaast sponsoren en
Vrienden nodig om zo’n uitgebreid dienstenpakket blijvend aan te kunnen bieden.

natura of via een financiële gift. Neem contact met ons op
voor de mogelijkheden en we kijken graag wat bij u past.

Ook daar zijn we heel blij mee! Bedrijven die ons willen
sponsoren zijn voor ons onmisbaar. Sponsoring kan in



Dagelijks zorgt een klein team van professionals ervoor
dat Veldhovenaren langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat mantelzorgers er weer tegenaan kunnen. En dat
iedereen zich thuis blijft voelen binnen de Veldhovense
samenleving. Dit doen zij samen met meer dan 200 vrijwilligers die vakkundig worden begeleid.

Ik word Vriend van SWOVE
De Vriendenkaart is ook in te vullen via de website van
SWOVE: www.swove.nl/vrienden en de gift kunt u overmaken via iDeal.

hier langs afknippen en versturen

In de haarvaten van de Veldhovense
samenleving



SWOVE is er

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Email:
IBAN:

Datum:
Handtekening:

