
De Vrienden 
van Rosengaerde

Net dat beetje extra

Een warm hart
Donateurs van de stichting 
- inmiddels ca. 230 - zijn 
familieleden, kennissen 
en vrienden van cliënten, 
inwoners van de gemeente 
Dalfsen en anderen die (de 
zorg van) Rosengaerde een 
warm hart toedragen en graag 
willen bijdragen aan zaken, 
waar anders geen geld voor 
beschikbaar is. 

Activiteiten 
In de afgelopen jaren hebben 
de Vrienden van Rosengaerde 
veel verschillende activiteiten 
georganiseerd. Bijvoorbeeld: 
een circusvoorstelling, het 
verzorgen van een middag 

met een koor of dansgroep, 
verzorgen van interessante 
lezingen, een huifkarrentocht 
met paarden, realisatie van 
een film over Dalfsen voor de 
SilverFit Mile fiets, aanschaf 
van een geheugentafel, 
aanschaf van een elektronisch 
orgel, extra fietsen voor het 
personeel, materiaal ten 
behoeve van activiteiten voor 
cliënten en het aanbieden van 
een ijsje op een warme dag. 

Samenstelling bestuur
Gerda de Groot (voorzitter) 
Theo Feijen (penningmeester) 
Dirkje Meinen (secretaris) 
Nelly Eykelkamp (namens de 
cliënten)
Anita Bosch (namens het 
personeel) 
Rieks Mulder (lid)
Bertus Paarhuis (lid)

De Vrienden van RosengaerdeDe stichting Vrienden van 
Rosengaerde organiseert en 

bekostigt al 25 jaar extra 
activiteiten, die het leven van 
de cliënten van Rosengaerde 

veraangenamen en hun welzijn 
bevorderen. Denk aan leuke 

uitstapjes, hulpmiddelen voor 
cliënten en materiaal ten behoeve 

van activiteiten. 



Feijen terecht. Zijn contactgegevens vindt 
u hieronder. Wanneer u de stichting wilt 
steunen, maar geen donateur wilt worden, 
kunt u een gift overmaken naar NL 60 RABO 
0312823878 ten name van Stichting Vrienden 
van Rosengaerde. Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage!

Contactinformatie
Theo Feijen is bereikbaar via 0529 – 432920 of 
06 - 53512225. Een mail sturen kan ook:  
theo.feijen@hetnet.nl 

Donateur worden?
Helpt u mee om de cliënten van Rosengaerde 
een fijne dag te bezorgen? Word dan 
donateur! Met onderstaande opgavestrook 
kunt u zich aanmelden. Als u nog vragen 
hebt of u bent op zoek naar meer informatie, 
dan kunt u bij penningmeester Theo 

Aanmeldstrook

Ja, ik word vriend van Rosengaerde. Mijn bijdrage1 zal zijn:

O € 10,00 O € 15,00 O € 25,00 O Een ander bedrag, namelijk € ____________

Naam:   ____________________________________________________________________

Adres:   ____________________________________________________________________

Postcode en plaats: ____________________________________________________________________

Telefoon:  ____________________________________________________________________

E-mail adres:  ____________________________________________________________________

Handtekening:  ____________________________________________________________________

Deze strook svp opsturen naar St. Vrienden van Rosengaerde, Vriesenhof 16, 7721 DK, Dalfsen

1 s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

 

Een bijdrage leveren
Samen, mogelijkheden, net d
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Zorgen voor 
mogelijkheden




