Goede Doelen Week Ottersum
Aan de bewoner(s) van dit pand,
Komende week is de tweede editie van:
GOEDE DOELEN WEEK OTTERSUM

Goede
Doelen
Week

Wat houdt dit in?
Afgelopen jaar hebben twaalf nationale collectes, CBF gekeurd,
binnen de parochie Ottersum hun krachten gebundeld in de Goede
Doelen Week Ottersum. Dit jaar sluit ook het Diabetes Fonds aan,
waardoor de teller uitkomt op maar liefst dertien goede doelen.
Ottersum
De collectanten komen wederom maar éénmaal aan de deur, in
plaats van allemaal afzonderlijk. Op de achterzijde vindt u een overzicht van de aangesloten
goede doelen, waaraan u geld kunt schenken. Al deze doelen hebben uw steun hard nodig.
De procedure is als volgt:
- Op de invullijst noteert u het bedrag dat u voor elk doel afzonderlijk wilt doneren.
- Nadat u alles bij elkaar heeft opgeteld, stopt u het totaalbedrag contant in de enveloppe, 		
samen met de invullijst.
- U plakt de enveloppe goed dicht en legt hem klaar voor 2 september. (Uw gift is anoniem)
In de week van 2 tot en met 7 september komen twee Ottersumse collectanten (met identificatie)
de enveloppe bij u ophalen. Zij gebruiken daarvoor een emmer voorzien van het logo van de
Goede Doelen Week Ottersum, die verzegeld is met tie-wraps van de deelnemende doelen. U
kunt hier de enveloppe in doen.
Wilt u er alstublieft voor zorgen dat de enveloppe klaar ligt?

We hopen dat de gezamenlijke collecte naar ieders tevredenheid verloopt. Wij zorgen dat uw
bijdrage op de juiste plek terecht komt en houden u natuurlijk op de hoogte van het resultaat!
Heeft u nog vragen? We zijn bereikbaar via mail: goededoelenweekottersum@gmail.com.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en gift.
Namens de goede doelen:
-Alzheimer Nederland
-Diabetes Fonds
-Hartstichting
-Hersenstichting
-KWF Kanker Bestrijding
-Longfonds
-Nederlandse Brandwonden Stichting

-Nierstichting
-Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind
-Nationaal MS Fonds
-Prinses Beatrix Spierfonds
-ReumaNederland
-Rode Kruis

U GEEFT TOCH OOK?

Mogelijk gemaakt door: www.kerkhoffreclame.nl

Er is overigens ook de mogelijkheid om een donatie via de bank te doen. U kunt het totaalbedrag
van uw gift overmaken op rekeningnummer NL 97 RABO 0330627368 t.n.v. Stichting DAG
Ottersum. (Aangezien de Goede Doelen Week Ottersum onderdeel uitmaakt van Stichting DAG
Ottersum staat het rekeningnummer op deze naam.) Uw gift wordt gelijkelijk verdeeld over de 13
deelnemende fondsen. Uw gift is op deze manier niet anoniem.

Goede Doelen Week Ottersum

Invullijst Goede Doelenweek Ottersum 2019

Goede
Doelen
Week

Totaal bedrag in deze envelop: € ....................,............

Ottersum

Organisatie

Bedrag dat ik per
organisatie wil doneren:
Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met
dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering
van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere
toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

€

Er zijn zo’n 1.4 miljoen hart en vaat patiënten in Nederland. Door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting te geven kunnen we vele levens redden.
Samen staan we sterk om de groei van hart- en vaatziekten te stoppen.

€

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende
projecten uit.

€

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan.
Ons ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Ons doel:
minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten.

€

Strijd mee voor gezonde lucht en gezonde longen.

€

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed
ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Met Uw gift wordt
wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk gemaakt en organiseert de stichting
voorlichting op het gebied van brandwondenpreventie en brandveiligheid.

€

Voluit leven is voor nierpatiënten niet vanzelfsprekend. De Nierstichting zet
alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven
blijven, en écht kunnen blijven leven.

€

Dankzij uw financiële steun kan NSGK jaarlijks tientallen projecten steunen
voor kinderen en jongeren met een beperking. Hierdoor kunnen zij volwaardig
meedoen in de samenleving. Hartelijk dank!

€

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het fonds is
actief op de gebieden voorlichting, begeleiding én onderzoek en bundelt zo
de krachten in de strijd tegen MS.

€

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één doel: alle spierziekten zoals ALS, SMA,
en Duchenne de wereld uit! Het Fonds financiert en stimuleert onderzoek naar
genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu.

€

ReumaNederland streeft naar een betere kwaliteit van leven met reuma.

€

Deze collecte is bestemd voor de afd. Gennep en omgeving. Dit biedt ondersteuning bij evenementen, hulpverlening bij rampen, organiseert EHBO
cursussen en AED trainingen. We verzorgen ook Jeugd EHBO lessen o.a op
basisscholen.

€

U GEEFT TOCH OOK?

Mogelijk gemaakt door: www.kerkhoffreclame.nl

Diabetes steelt de gezondheid en toekomst van 1,2 miljoen Nederlanders. Zij leven met de dreiging van blindheid en uitval van hart en nieren. Dat vinden we onacceptabel. Iedereen verdient een gezond leven, zonder
diabetes en de complicaties ervan. Daarom wil het Diabetes Fonds Nederland gezonder maken en diabetes
genezen. Enerzijds door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar betere behandelingen, genezing en
complicaties van diabetes type 1 en type 2.

