‘Laat ons bewegen’
Een Duo-fiets met motor
Een droom voor cluster Tollembeek – De Oude Pastorij
Dromen om te bewegen, ook als je het niet meer alléén kan, dromen om te fietsen.
Help onze droom te realiseren door middel van een aangepaste fiets !
De Duo-fiets met motor voor Tollembeek.
Fietsen, de wind in je haren voelen. Het verkennen van de buurt.
Mensen laten zien dat je ook echt kan fietsen met een béétje hulp.
Mijn boodschappen naar de plaatselijke kruidenier per fiets.
Maar ook trainen om echt mee te fietsen.
Of misschien wil er wel iemand van een fietsclub echt samen met mij eens fietsen.
Maar wat is een duo-fiets?
Als het niet lukt op een gewone fiets, om zelf te sturen, of te zitten op een tweewieler, kan
men met deze hulp toch het fietsen realiseren. Het zorgt voor voldoende veiligheid voor
onze bewoners door de aanwezigheid van de begeleider. De gasten ervaren deze nabijheid
als een aangename en veilige positie. Deze situatie leent zich om een babbeltje te doen met
je partner of begeleider. Waardoor het een ontspannende en "hoofd-leeg-makende
activiteit" is.
Bedrag: € 12.000
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.

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

Alle giften zijn belang voor een goede werking van onze voorziening.

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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