
Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact met ons op!

Vrienden van Woonzorg Flevoland
Mevrouw Elly Lemmers (secretaris)
Delta 87
8224 ER Lelystad

T  0320 243 112
E  elly.lemmers@gmail.com

ANBI-verklaring
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en is als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) door de Belast-
ingdienst ger egistreerd. Een ANBI 
verklaring wil zeggen dat uw giften 
aftrekbaar zijn van uw inkomsten-
belasting.

 Vrienden van
Woonzorg Flevoland

Antwoordformulier
Graag wil ik de Stichting Vrienden van Woonzorg 
Flevoland steunen. Dat doe ik door middel van:

 eenmalige gift

 ik word vriend voor een vast bedrag   
              per jaar van           euro
  
Mijn donatie mag gaan naar:

           De Uiterton  Hanzeborg

Vul hieronder uw gegevens in:

Voorletters
Achternaam
Postcode/Plaats
Telefoonnummer 
E-mailadres

Datum

Handtekening

 
Het ingevulde formulier kunt u naar ons toesturen of 
afgeven bij de receptie van De Uiterton of Hanzeborg.
Vervolgens ontvangt u van ons een brief met daarin 
meer informatie over hoe u kunt doneren.

Word vriend!
Maak het verschil



Even voorstellen… 
 ...Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland biedt als één van de oudste 
organisaties in Lelystad een breed spectrum aan 
zorg, diensten en welzijnsactiviteiten aan ouderen 
en chronisch zieken in Lelystad en omstreken. 
Voor veel bewoners van Lelystad zijn zij dan 
ook een bekend en vertrouwd gezicht en met 
recht ‘thuis in Lelystad’. Woonzorg Flevoland is 
een organisatie die flexibel en respectvol naar 
haar cliënten is en kleinschalig in de uitvoering. 
Om haar cliënten goed van dienst te zijn, ziet zij 
mogelijkheden, geen beperkingen.

Woonzorg Flevoland bestaat uit:
●   De Uiterton
●   Hanzeborg
●   Vergeten Landleven
●   Woonvorm de Bolder 
      (in samenwerking met Kwintes)
●   Thuiszorg
●    Leviant 

Stichting Vrienden van Woonzorg Flevoland 
maakt attenties en extra activiteiten mogelijk voor 
bewoners van De Uiterton en Hanzeborg. U kunt 
daarbij bijvoorbeeld denken aan een bloemetje 
met Valentijnsdag, een attentie bij feestdagen of 
live muziek op een mooie lentemiddag maar ook
aan een bijdrage voor de aanschaf van een 
duofiets. Stichting Vrienden van Woonzorg
Flevoland is in 2012 opgericht en is voortgekomen 
uit de stichting Vrienden van De Uiterton. Door 
donaties, giften en subsidies kunnen wij deze 
extra activiteiten aanbieden naast de reguliere
activiteiten.

Uw steun 
 maakt het verschil!

U kunt het verschil maken door Vrienden van 
Woonzorg Flevoland te ondersteunen. Dit kan 
op verschillende manieren:

Eenmalige gift 
U kunt een eenmalige gift doen.

Word vriend!
U kunt vriend worden door ons te steunen 
met een vast bedrag per jaar. Alle vrienden 
ontvangen jaarlijks het Vriendennieuws, waarin 
onder andere een overzicht wordt gegeven 
van de activiteiten die mede door uw steun 
georganiseerd konden worden.

Heeft u een leuk idee?
Heeft u een leuk idee voor een activiteit of wilt 
u bijvoorbeeld ten gunste van een
jubileum geld inzamelen? Wij helpen u er graag 
bij! Neem hiervoor contact met ons op via 
elly.lemmers@gmail.com

Steun 
Vrienden van 
Woonzorg Flevoland

 Vrienden van
Woonzorg Flevoland


