
GoedeDoelenWeek

Aan de bewoners van dit adres

0e GoedeDoelenWeek (jaargang 9) gaat van start.

Wanneer
Op dinsdaqavond 27 september en woensdaqavond 28 september 2022 wordt er vanaf
18.00 uur gecollecteerd. De collectanten komen met twee personen en kunnen zich legitimeren.

Donatiemogelijkheden
De bestaande donatiemogelijkheden zijn dit jaar op verzoek uitgebreid met een QR-code.
IJ kunt doneren door middel van één van de volgende opties:

Contante betaling
Eenmalige machtiging (deze loopt via Dorpsraad Zijtaart)
Donatie via QR-code (nieuw dit jaar, ook dit loopt via Dorpsraad Zijtaart)

De eenmalige machtiging en de QR-code vindt u op de achterzijde van deze brief.
De QR-code bevindt zich tevens op de collecte-emmers.

Aanleveren invullijst en retourenveloppe
1. Vul op bijgaande invullijst het totaalbedrag van uw donatie in.

Wilt u de donatie verdelen over specifieke doelen, dan kunt u dit aangeven op het formulier
(dit is echter niet mogelijk bij donatie via de QR-code).
Vult u alleen een totaalbedrag in, dan wordt uw donatie evenredig over alle doelen verdeeld.

2. Stop het geld of de volledig ingevulde machtiging samen met de invullijst in de
retourenveloppe en sluit deze.
Doneert u via de QR-code noteert u dan "QR" bij het totaalbedrag.

3. Geef de retourenveloppe mee aan de collectanten.

Collectanten gemist?
Heeft u de collectanten op beide dagen gemist?

Lever de retourenveloppe in bij de receptie van Garage Van der Heijden in de daarvoor
bestemde collecte-emmer òf
Maak gebruik van de QR-code.

Zijtaartse verenigingen blijven, net als voorheen, zelf collecteren voor loterijen en verkoopacties
voor hun vereniging.

Wij danken u hartelijk voor uw donatie!

Organisatie Goede Doelen Week Zijtaart
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Handtekening

—+ vergeet uw handtekening niet
In te vullen door werkgroep Goede Doelen Week:

Route
Nummer
Totaalbedrag €

Scan de QR-code om te betalen voor Donatie Goede Doelen Week 2022.
De tegenrekening is Stg. Dorpsraad Zijtaart.
Gebruik de Camera App op je telefoon of via de App van uw bank.
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Zotoart

GoedeDoelenWeek
leder uur krijgen vier Nederlanders de diagnose dementie! Onze speerpunten: behoud en
vergroten van kwaliteit van leven en ondersteunen van mantelzorgers. Dank voor uw steun.

www.alzheimer-nederland.nl/oss-uden-veghel

De internationale organisatie zet zich in voor de verdediging van mensenrechten.

AMNESTY Voorbeeld: slachtoffers van de vrijheid van meningsuiting worden daadwerkelijk bijgestaan.

www.amnesty.n/

Zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden:
Preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en voor onderzoek.

www.brandwonden.nl

Maakt zich sterk om diabetes te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetesDiabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven.
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www.diabetesfonds.nl

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen sinds april 2018 hun

krachten. Ze vechten samen verder voor een samenleving waarin mensen uit deze groepen

net als iedereen gelijke kansen en rechten heeft. www.handicap.nl

Strijdt tegen hart- en vaatziekten en investeert in wetenschappelijk onderzoek (50%),

voorlichting en Patiëntenzorg. Het aantal sterfgevallen moet omlaag.

www.hartstichting.nl

Wil dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen waar zij dat willen. Daarom bedenken,

financieren en organiseren we projecten die het vrije buitenspelen bevorderen.

www.jantjebeton.nl

Strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en beter kwaliteit van leven.

Kanker betekent lang niet altijd het einde. Het KWF geeft voorlichting en ondersteunt

patiënten. www.kwfkankerbestrijding.nl

Zet zich in voor kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg en door financiële problemen

buitenspel komen te staan. Dit d.m.v. bijdrage voor bijv. fiets, computer, Sport of vakantie.

www.kinderhulp.nl

Helpt mensen met ademhalingsproblemen, zoals Astma en de longziekte COPD.

Gezonde longen zijn van Levensbelang.

www.longfonds.nl

_De organisatie is actief op gebied van voorlichting, coaching, onderzoek en bundelt zo de

krachten in de strijd tegen Multiple Sclerose; ziekte van het centrale zenuwstelsel.

www.nationaalmsfonds.nl

Zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale

kwaliteit van leven van nierpatiënten. Ook geeft ze voorlichting, stimuleert onderzoek en

steunt de patiënten. www.nierstichting.nl

Reuma Nederland: Samen zorgen voor beweging en betere kwaliteit van leven met reuma.

Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare informatie en aandacht voor de

belangen van mensen met reuma. www.reumanederland.nl

Heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het

helpen van mensen wiens leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd.

www.rodekruis.nl

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE Totaal €


