Afferden, april 2019

Aan alle inwoners van Afferden Lb

Van 15 t/m 19 april 2019 wordt er voor de zesde keer in Afferden een gezamenlijke collecte gehouden. Dat
wil zeggen één collecte namens 12 landelijke goede doelen (zie achterzijde).
Aan de achterzijde van deze brief vindt u een opsomming van de goede doelen die deelnemen aan de
Goede Doelen Week Afferden (GDWAF).
Gezamenlijk rekenen alle goede doelen op uw massale steun!
Om het u gemakkelijk te maken wijzen wij u op de volgende aandachtspunten
U vult in het lege vakje achter het goede doel een bedrag in.
U bent geheel vrij in de keuze: welk bedrag en aan welke doelen u iets wilt geven.
U telt de ingevulde bedragen bij elkaar op en noteert dit in het vakje ‘Totaal’.
U stopt het bedrag samen met deze ingevulde lijst in de bijgevoegde GDWAF-envelop. (Graag
dichtplakken)
➢ U hoeft de lijst niet te voorzien van uw naam, uw bijdrage blijft anoniem.
➢ Let u even op: indien u doneert zonder uw voorkeur aan te geven, dan wordt uw bijdrage verdeeld
in gelijke bedragen over de 12 deelnemende goede doelen.
➢ Het is prettig voor de collectant als de bijgevoegde envelop alvast klaar ligt.
➢
➢
➢
➢

De collectanten zijn mensen die zich reeds jaren inzetten voor één of meerdere goede doelen. Iedereen
heeft een collectantenpas en verzegelde collecte-emmer van het GDWAF, voorzien van bovenstaand logo.
Uiteraard houden wij u via de Knikkerkoerier en http://afferden-limburg.nl op de hoogte van het resultaat.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw hulp in deze en vooral, want daar gaat het om, voor uw financiële
steun!
Namen het comité Stichting Goede Doelen Week Afferden,

Mocht u de collectant gemist hebben, of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Jan Kuppen,
tel. 06 - 10 27 81 44 of Antoinette Roersch-Kuypers, tel. 0485 – 53 15 99

Goede Doelen Lijst GDWAF 2019

gezamenlijke collecteweek: 15 t/m 19 april 2019

Logo Goede Doel

Omschrijving Goede Doel

Uw donatie

Alzheimer Nederland haalt geld op voor mensen met dementie.
€ _______
Nederlandse brandwondenstichting
Steun de strijd tegen littekens
Stel het is je eigen vel!

€ _______

Het Nationaal Epilepsie Fonds
Subsidieert wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, het
verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste
vakantiereizen.
De Nederlandse Hartstichting
strijdt tegen hart- en vaatziekten, investeert in wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.
KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en patiënten ondersteuning. Samen met u strijden voor minder
kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven.
Iedereen verdient een morgen.
www.kwf.nl

€ _______

€ _______

€ _______

GEZONDE LONGEN, VAN LEVENSBELANG
www.longfonds.nl

€ _______

Afferden strijd mee tegen MS
SAMEN STAAN WE NOG STERKER TEGEN MS
http://www.nationaalmsfonds.nl

€ _______

Het Nederlandse Rode Kruis helpt bij calamiteiten, organiseert
EHBO opleidingen en verzorgt EHBO tijdens evenementen.
www.rodekruis.nl/Bergen

€ _______

Afferden samen in actie voor nierpatiënten
http://www.nierstichting.nl

€ _______

Bij de Ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen in de hersenen af. De
symptomen worden gaandeweg erger. Genezing is (nog) niet mogelijk,
hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk! Hopelijk wil u graag bijdragen
aan de kwaliteit van leven voor mensen met de Ziekte van Parkinson.

€ _______

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak niet serieus genomen
en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. Wij
geloven in een wereld waar mensen met een beperking net als iedereen een goed
en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken,
zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten.

€ _______

Wegens gebrek aan lotenverkopers hebben wij als Zonnebloem Afferden besloten
om geen loten meer te verkopen in Afferden, maar mee te doen aan de goede
doelencollecte in ons dorp . Wij willen er de nadruk op leggen dat de opbrengst
daarvan ten goede zal komen aan de ouderen en gehandicapten in ons dorp.

Hartelijk bedankt !!!

€ _______

Totaal aan gedoneerde bedragen:
€ _______

Wijknummer:

Bedrag:

Paraaf teller:

