Verzoek donatie Stichting DjoDjo

Stichting DjoDjo
p/a Molendijk 88
4453 VA ‘s-Heerenhoek
KvK: 65060954
RSIN: 855965101
Bank: NL58 RABO 0140 1169 66
www.stichtingdjodjo.nl
info@stichtingdjodjo.nl

Geachte heer/mevrouw,
Inwoners van Zeeland toegang geven tot een ‘dierbare’ vorm van aandacht en zorg, een
(door Pets4Care) gecertificeerde vrijwilliger gaat met zijn hond (of ander huisdier) op bezoek
bij een hulpvrager. Onze vrijwilligers bezoeken met hun dier mensen die behoefte hebben
aan bv:
 respectvol contact met een vrijwilliger en zijn dier,
 een steuntje in de rug dat een bijdrage kan leveren in hun groei/herstelproces,
 moeite hebben met sociale contacten,
 niet in staat zijn alleen de deur uit te gaan,
 aan het vervreemden zijn van hun familie en vrienden,
 eenzaam zijn, van dieren houden maar er zelf geen (meer) kunnen houden.

Stichting DjoDjo maakt dit mogelijk met gepassioneerde vrijwilligers en hun dieren.
Op dit moment heeft Stichting DjoDjo de beschikking over vijf gecertificeerde vrijwilligers.
Deze worden met hun dier ingezet als bezoekteam. Nieuwe teams worden voorbereid.
Ook al worden de vrijwilligers niet betaald, hun reiskosten worden wel vergoed en er dient
een verzekering te worden afgesloten. Ook de training, opleiding en landelijke (her-)
certificering van de teams kost geld. De stichting heeft als visie om elk jaar vijf nieuwe
vrijwilligers voor certificering bij Pets4Care aan te melden.
Wij denken dat u Stichting DjoDjo, doordat deze met haar hulpverlening zich vooral richt op
inwoners van de provincie Zeeland, een warm hart toedraagt. Temeer omdat de zorg, die
Stichting DjoDjo levert laagdrempelig en gratis is. In principe komt iedereen in aanmerking
die dit nodig heeft. Veiligheid en respect voor mens en dier staan bij ons hoog in het
vaandel.
Via deze mail vragen wij u om donateur te worden van Stichting DjoDjo. Elke donatie, groot
of klein, is meer dan welkom. Hiermee maakt u onze huidige en toekomstige activiteiten
mogelijk. Wij zullen u, als u daar prijs op stelt, op onze website met logo en een link
vermelden als donateur. Op onze website vindt u nog meer informatie:
www.stichtingdjodjo.nl
Stichting DjoDjo is door de belastingdienst aangewezen als ANBI en dus valt uw gift onder de
fiscale goede doelenregeling.
Bijgevoegd formulier kunt u invullen als u donateur wilt worden.
Wij hopen te mogen rekenen op uw genereuze steun.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
J.W. Willemstein, secretaris
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DONATIEFORMULIER:

Naam bedrijf/instelling/organisatie:

Naam contactpersoon:

Adres, pc en woonplaats:

Telefoon:
E-mail:
Website:
Ja, wij willen Stichting DjoDjo graag ondersteunen.
Wij worden donateur voor een bedrag van Euro
Gaarne het bedrag overmaken op bank. rek.nr: NL58RABO 0140116966
T.n.v. Stichting DjoDjo.
o wij willen graag met naam/logo/link vermeld worden op de website.
Het ingevulde donatieformulier kunt u digitaal zenden aan:
info@stichtingdjodjo.nl
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