Ik meld mij aan als
‘Vriend van Symfonie’
Voorletters ................ Tussenvoegsel ................................................
Achternaam ...................................................................................
Adres ...........................................................................................
Postcode ................Woonplaats .......................................................
E-mail ...................................................................... .....................
Telefoon ........................................................................................
Ik doneer (vakjes aankruisen voor zover van toepassing):
 Eenmalig, een bedrag van: € .....................................
€ .....................................
 Jaarlijks, een bedrag van:
 Maandelijks, een bedrag van: € .................................. ...
 Ik stel prijs op jaarlijkse toezending van de nieuwsbrief per e-mail
 Ik stel prijs op jaarlijkse toezending van de nieuwsbrief per post
 Ik ontvang graag een digitaal exemplaar van deze folder per e-mail
 Ik ontvang graag …… extra exemplaren van deze folder per post
 Ik ontvang graag het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ per e-mail
 Ik ontvang graag het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ per post
Plaats ...................................................... Datum ..........................
Handtekening ............................................
U wordt verzocht uw bijdrage over te maken op bankrekening:
NL63 RABO 0111 9180 06 t.n.v.
STICHTING VRIENDEN VAN SYMFONIE
Het ingevulde formulier s.v.p. opsturen of mailen naar:
Stichting Vrienden van Symfonie
Bizetlaan 22
5251 HA Vlijmen

Steun

de ‘Vrienden
van Symfonie’

Woonproject ’s-Hertogenbosch

E-mail: lhulsebos@home.nl

Stichting Vrienden van Symfonie

Steun de ‘Vrienden van Symfonie’

‘Symfonie’ is een woonproject in Den Bosch-Zuid waar zestien
mensen met de ziekte schizofrenie zelfstandig wonen in hun eigen
huis. Cello zorgt zeven dagen per week voor de begeleiding.
Het project is ontstaan als ouderinitiatief en bestaat sinds 2009.
Er is een beschutte centrale tuin met overdekt terras en er is een
gezamenlijke ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
De Stichting Vrienden van Symfonie maakt activiteiten mogelijk die
buiten de normale begroting vallen maar die goed zijn voor het
welbevinden en de sociale contacten van de bewoners. Dat kan zijn
in de gemeenschappelijke ruimte van het wooncomplex maar ook
daarbuiten. Sommige activiteiten keren regelmatig terug (koken
onder leiding van een van de ouders, een jaarlijkse BBQ met broers
en zussen, bioscoopbezoekjes, consumptie na het wandelen,
kerstattentie), andere zijn eenmalig (museumbezoek, rondvaart).

Positief gevoel

De bewoners hebben veelal een verhoogde kwetsbaarheid voor
psychosen. Hilde van der Stam van het Cello-team zegt dat door de
genoemde activiteiten een positief gevoel en ‘gezamenlijkheid’
ontstaan. “Zelf vind ik het bezoek aan de Kerstmarkt elk jaar een
van de leukste uitstapjes.” Ook Leo Hulsebos, voorzitter van de
‘Stichting Vrienden’, benadrukt het sociale aspect. “Het zorgt
ervoor dat bewoners samen actief zijn. Gesprekken komen dan op
gang.”
‘Meesterkok’ Ben van der Sterren vertelt enthousiast over zijn
internationale culinaire uitstapjes die hij vier tot zes keer per jaar
met de bewoners maakt. “We zijn begonnen met de Indische
keuken, maar we draaien onze hand niet om voor Italiaans, Grieks,
Turks. Hollandse stamppotten kunnen trouwens ook.” De etentjes
met Ben kunnen steevast op veel belangstelling rekenen. “Het
samen koken en samen eten maken het juist zo leuk.”

Nieuwe vrienden

De activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door sponsoren die zich als vriend van de Stichting hebben aangemeld.
Het activiteitenplan wordt opgesteld in overleg met de bewonerscommissie van Symfonie en vrijwilligers. De coördinatie is in
handen van het Cello-team.
Om deze activiteiten ook in de toekomst te kunnen blijven
ondersteunen, wil de ‘Stichting Vrienden’ het financieel draagvlak

verbreden door nieuwe vrienden te werven. Dat kunnen ouders zijn, broers of
zussen, maar ook verdere familieleden, vrienden en kennissen. Steun is
mogelijk door middel van een eenmalige of jaarlijkse geldelijke storting. Ook
een kleine, maandelijkse bijdrage wordt op prijs gesteld. Het bankrekeningnummer is NL63 RABO 0111 9180 06 t.n.v. Stichting Vrienden van Symfonie.
‘Meesterkok’
Ben van der Sterren

‘Het samen
koken en
samen eten
maken het
juist zo leuk’

Gift aftrekbaar

De Stichting Vrienden van Symfonie is erkend als een ANBI-Instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ze staat bij de belastingdienst geregistreerd
onder fiscaal nummer 820559568. Dat betekent dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Indien de gift wordt toegezegd voor een
periode van ten minste vijf jaar hoeft geen rekening te worden gehouden
met een drempelbedrag en is de gift 100 procent aftrekbaar. Daartoe moet
het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ worden ingevuld en
naar ons opgestuurd. Dit formulier kan worden gedownload van de website
van de belastingdienst. Desgewenst kunnen wij u dat ook toesturen.

Informatie

Donateurs (vrienden) kunnen aangeven dat ze door een jaarlijkse nieuwsbrief
op de hoogte gehouden willen worden. Veel informatie (en financiële
verantwoording) over de ‘Vrienden’ is te vinden op de website:
www.stichtingvriendensymfonie.nl
Wij stellen het op prijs indien u deze folder ook
verspreidt onder mogelijk andere geïnteresseerden.
Desgewenst kunnen we een of meer extra
exemplaren toesturen.
Verdere informatie kan gevraagd worden bij
een van de bestuursleden van de Stichting:
Hilde van der Stam
Cello-team

‘Bezoek aan
de Kerstmarkt
een van de
leukste
uitstapjes’

Leo Hulsebos, voorzitter
Bizetlaan 22
5251 HA Vlijmen
Tel. 073-5130143
E-mail: lhulsebos@home.nl
Jos van Rijsingen, bestuurslid
Tel. 073-6214378
E-mail: josvanrijsingen@hotmail.com

Stichting Vrienden van Symfonie

Voorzitter
Leo Hulsebos

‘Sociale aspect
zorgt ervoor dat
bewoners samen
actief zijn’

