
Stichting Vrienden 
van Rosengaerde

Net dat beetje extra

De stichting Vrienden van 
Rosengaerde organiseert 
verschillende activiteiten. 
Van een circusvoorstelling tot 
een mantelzorgavond en van 
het samen kijken naar een 
mooie film tot een huifkartocht 
met paarden. Ook besteedt 
de stichting hun inkomsten 
aan de aanschaf van materiaal 
voor cliënten en medewerkers. 
Zo zijn bijvoorbeeld de Brain 
Trainers aangeschaft dankzij de 
hulp van Stichting Vrienden van 
Rosengaerde. Ook ontvangen 
bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers af en toe een 
kleine attentie. Fijne extra's! 

Donateurs van de stichting  zijn 
vaak familieleden en vrienden 
van cliënten. Maar ook inwoners 
van de gemeente Dalfsen 
die Rosengaerde een warm 
hart toedragen, dragen via de 
stichting een steentje bij. 

Samenstelling bestuur
Gerda de Groot - voorzitter

Liesbeth Boerkamp - secretaris

Theo Feijen - penningmeester

Alie Ekkelenkamp - namens   

cliënten

Renate Weertman - namens 

medewerkers

Dirkje Meinen - lid 

Rieks Mulder - lid
Bertus Paarhuis - lid

Stichting Vrienden van Rosengaerde
De stichting Vrienden van 
Rosengaerde organiseert en 
bekostigt al meer dan 25 jaar 
extra activiteiten, met het doel 
het welzijn van de cliënten van 
Rosengaerde te bevorderen en 
hun leven te veraangenamen. 
De stichting regelt leuke 
uitstapjes, hulpmiddelen voor 
cliënten en materiaal ten 
behoeve van activiteiten.



Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
0529-432920 of 06-53512225. Een e-mail 
sturen kan naar theo.feijen@hetnet.nl.
U kunt ook een gift doen zonder donateur te 
worden. Het gewenste bedrag maakt u dan 
over naar NL 60 RABO 0312823878 ten name 
van Stichting Vrienden van Rosengaerde. 

We danken u hartelijk voor uw bijdrage!

Donateur worden
Wilt u een bijdrage leveren aan het werk 
van Stichting Vrienden van Rosengaerde? 
Word dan donateur! Via onderstaande 
opgavestrook kunt u zich aanmelden. 
Heeft u vragen of wilt u eerst meer 
informatie? Neem dan contact op met onze 
penningmeester. 

Aanmeldstrook

Ja, ik word donateur van Stichting Vrienden van Rosengaerde. Mijn bijdrage is1:

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

Naam:   ____________________________________________________________________

Adres:   ____________________________________________________________________

Postcode en plaats: ____________________________________________________________________

Telefoon:  ____________________________________________________________________

E-mailadres:  ____________________________________________________________________

Handtekening:  ____________________________________________________________________

Deze strook opsturen naar Stichting Vrienden van Rosengaerde, Vriesenhof 16, 7721 DK Dalfsen

1 Graag aanvinken wat van toepassing is.


