Met elkaar laten we waardevolle wensen
in vervulling gaan!
Wist je dat Vrienden van Cello al meer dan 10 jaar wensen vervuld van onze cliënten?
Het gaat om wensen die het leven van cliënten aangenamer maken. Of wensen die
Cello of cliënten zelf niet financieel kunnen realiseren.
Bewegen is voor iedereen erg belangrijk. Dit staat ook hoog in het vaandel bij de Vrienden van Cello.
Voor veel woongroepen hebben ze (elektrische) duofietsen, twinbikes en motomeds gefinancierd.
Maar ook andere initiatieven waarbij activering centraal staat. Denk aan: tovertafels, magic carpets,
beleef tv’s, cradles en nog veel. Benieuwd? Kijk eens op www.vriendenvancello.nl onder ‘Vervulde wensen’.
We vinden het werk van deze onafhankelijke stichting ontzettend belangrijk. Natuurlijk willen we dat er
ook in te toekomst wensen vervuld blijven worden. Het levert zoveel mooie gezichten op! Maar om dit te
kunnen blijven doen zijn er donateurs nodig. Vanwege corona heeft de stichting in 2020 en 2021 wensen
extra snel gehonoreerd. Daardoor is het eigen vermogen aanzienlijk teruggelopen.
Om ook in de toekomst wensen te kunnen blijven vervullen, heeft de VvC meer dan ooit sponsors en
donateurs nodig. Stichting Vrienden van Cello doet een beroep op: familieleden, vrienden, kennissen,
vrijwilligers medewerkers en cliënten van Cello. Sámen geven we meer bekendheid aan de stichting om zo
meer financiële armslag te krijgen om wensen te vervullen.

……………………………………………………..……………………………..……
Wat kun je doen?
●

●
●

Je kunt stichting Vrienden van Cello financieel ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige
donatie. Voor de eenmalige donatie kun je op de website bepalen aan welke wens je wilt bijdragen.
Alle mogelijkheden om ons te ondersteunen zijn te vinden op de website onder de button
‘Help mee’: www.vriendenvancello.nl/help-mee/.
Je kunt deze flyer rondsturen binnen je eigen netwerk. Wellicht kun je een bevriende ondernemer,
bedrijf of organisatie vragen ons financieel te steunen.
Je kunt Facebook-vriend worden van Vrienden van Cello. En via social media openstaande
wensen delen in je netwerk.

………………………………………………..……………………………..……

Namens stichting Vrienden van Cello ontzettend bedankt!
Samen maken we het leven van cliënten fijner, aangenamer en leuker.

