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Een woord van waardering doet
iedereen goed!
Het is fijn als cliënten en familieleden
van zich laten horen wanneer er reden
tot tevredenheid is. Ook onze
medewerkers en vrijwilligers vinden
het fijn om een compliment te krijgen.
Onze medewerkers en vrijwilligers
mogen geen cadeaus of geld
aannemen van cliënten. De ervaring
leert echter dat cliënten en hun familie
hun waardering toch op een materiële
manier willen uiten. Hiervoor zijn er bij
Vredewold verschillende
mogelijkheden.

Een schenking ten gunste van de
medewerkers van Vredewold
Wilt u iets geven aan de medewerkers, dan
is het mogelijk om een schenking te doen
aan de Personeelsvereniging Jong & Old
van Vredewold.
De personeelsvereniging organiseert
activiteiten voor alle medewerkers van
Vredewold.
Het bankrekeningnummer van de
personeelsvereniging is:
NL75RABO033.51.45.248.

www.vredewold.nl
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Een schenking ten gunste van Vredewold
Mocht u een schenking willen doen, welke ten
goede komt aan de gehele organisatie, oftewel
aan de cliëntenzorg van Vredewold, dan maken
wij u attent op de Stichting Eigen Fondsen van
de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek.
Deze Stichting stelt zich ten doel om gelden
beschikbaar te stellen voor zaken die in het
verlengde liggen van de doelstellingen van
Vredewold maar waarvoor geen reguliere
financiële middelen beschikbaar zijn.

Vredewold Leek
Pulvertorenstraat 1
9351 BP Leek

Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van de
snoezelruimte op een van de afdelingen (zie
bovenstaande afbeelding), de aanleg van een
ringleiding in de recreatiezaal van
Woonzorgcentrum Vredewold en de aanleg van
de bewegingstuin bij Woonzorgcentrum
Vredewold.
Indien u dit wenst, kunnen wij u een afschrift
van de statuten van de Stichting Eigen Fondsen
verstrekken.
Het bankrekeningnummer van de Stichting
Eigen Fondsen is: NL71RABO033.51.26.405.

Telefoon: 0594-552626
E-mail: info@vredewold.nl
www.vredewold.nl

Vredewold is een woningcorporatie, een welzijnsinstelling en een zorgaanbieder met een gezamenlijke identiteit.
Wij zijn laagdrempelig, handelen gedreven en adequaat vanuit een overzichtelijke organisatie met eigen diensten
en woonvoorzieningen.
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