Dromen van een gezellige zithoek,
voor een babbel, een individuele
ontmoeting
Een droom voor cluster Gooik – Eizeringen – De Schakel

We willen een gezellige zithoek creëren die we multifunctioneel kunnen inzetten!
Chique zitten in stijl, deze ‘cube-zetels’ maken veel mogelijk: individueel ontmoeten, een
babbel met begeleiding, toevluchtsoord voor ontspanning, gewoon kijken wie aankomt of
vertrekt, wachten op ouders of vrienden, betrokken op het gebeuren in het gebouw maar
geborgen in een veilige 'cocon'.
Deze zetels zorgen ervoor dat de akoestiek gedempt wordt, wat belangrijk is voor
bewoners, je kan mekaar duidelijk verstaan, storende geluidspieken worden gefilterd,
geluiden overstijgen het niveau van de omgeving niet.
We nodigen je uit om ook even plaats te nemen en onze bewoners of medewerkers te
ontmoeten!
Bedrag: € 5.900
Gegevens organisatie
Zonnelied vzw
Kloosterstraat 7
1761 Roosdaal
Giftenrekening IBAN 79 7865 6640 7333 - BIC CODE: GKCCBEBB
 Giften kunnen vanaf 1 euro
 Indien je een fiscaal attest wenst (vanaf 40 euro), gelieve op de overschrijving te
vermelden: gift fiscaal attest + rijksregisternummer of BTW-nummer.
 Verwijs naar de droom die je wil mee realiseren.
Alle giften zijn belang voor een goede werking van onze voorziening.

Wil je meer weten over
Zonnelied, bekijk dan
zeker onze website
www.zonneliedvzw.be
of volg ons op de voet
via de Facebookpagina.
Zonnelied
Kloosterstraat 7
1761 Roosdaal

Dankjewel aan de mensen die
dromen helpen realiseren
Sponsor en fundraising-team
Christophe Van den Nest
Zorgvertegenwoordiger • Sponsoring/fondsenwerving
0497 58 38 73
Lothar Vandenberghe
Directiesecretariaat Financieel directeur
0491 61 00 37
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