Stichting Vrienden van Klimmendaal
Gezocht: een Vriend m/v!
Sjoerd kwam opeens in een rolstoel terecht door een auto-ongeluk,
mevrouw De Groot kan niet meer praten na een hersenbloeding, kleine
Tim heeft moeite met lopen door een aangeboren afwijking…
Al deze mensen, man of vrouw, jong of oud, werken hard aan hun revalidatie.
Vaak staan we er nauwelijks bij stil dat iedereen op elk moment in aanraking kan
komen met revalidatie. Door een ziekte, ongeval of chronische klachten kan het
dagelijkse leven er echter ineens heel anders uitzien.
Klimmendaal Revalidatiespecialisten
Mensen met een lichamelijke of chronische beperking werken bij Klimmendaal
hard aan het verminderen of leren omgaan met hun beperking. De
revalidatiespecialisten van Klimmendaal ondersteunen hen bij het zo zelfstandig
mogelijk inrichten van hun leven. Daarbij gaat het niet alleen om geneeskundige
revalidatie, maar ook om het verbeteren van de kwaliteit van leven, zoals
optimaal integreren in de samenleving. Op weg naar een nieuw betekenisvol
toekomstperspectief wordt de patiënt begeleid door deskundige behandelaars en
artsen. Voor meer informatie over Klimmendaal kunt u kijken op
www.klimmendaal.nl.
Vrienden van Klimmendaal
Klimmendaal ontvangt financiële middelen vanuit de zorgverzekering. Dit budget
is voldoende voor onze kernactiviteiten: de revalidatiegeneeskundige zorg die we
verlenen. Maar kwaliteit van leven zit voor onze patiënten vaak ook in de kleine
extra’s, die via andere voorzieningen of verzekeringen niet vergoed kunnen
worden. Extra’s die de kwaliteit van de behandeling kunnen verhogen of het
verblijf bij Klimmendaal kunnen veraangenamen. Gelukkig is er de Stichting
Vrienden van Klimmendaal die financieel bijdraagt, daar waar dat hard nodig is.
Wat kunnen de Vrienden doen?
De Stichting Vrienden van Klimmendaal houdt zich bezig met het verkrijgen van
geldmiddelen ten behoeve van bijzondere projecten in Klimmendaal. Daarbij kunt
u bijvoorbeeld denken aan een extra sportrolstoel, hulpmiddelen voor
communicatie zoals iPads, een aangepaste schommel voor de peuters, een dvdspeler in huiskamer of innovatieve projecten ten behoeve van
behandelmethoden. De Vrienden hebben in de afgelopen jaren al vele projecten
mogelijk kunnen maken dankzij giften en bijdragen van particulieren en
bedrijven.
Wordt u ook onze vriend?
Steeds meer mensen worden Vriend van Klimmendaal. Gelukkig maar, want het
aantal aanvragen stijgt en we willen met onze steun graag zoveel mogelijk
mensen helpen. Daarom nodigen we u van harte uit om ook lid te worden van de
Vrienden van Klimmendaal. Voor een bedrag van € 25,-, € 50,- of € 100,- per
jaar bent u vriend. Maar uiteraard is elke bijdrage, hoger of lager, welkom.
U kunt onze projecten ook sponsoren in de vorm van geld of natura.

We houden u op de hoogte
Het bestuur van de stichting beoordeelt elke aanvraag en bestemming van haar
bijdrage zorgvuldig. U wordt als Vriend op de hoogte gehouden van de besteding
van de gelden door middel van een nieuwsbrief. Hierin kunt u onder andere lezen
welke projecten zijn gerealiseerd mede dankzij úw bijdrage. Ook houden we u
hierin op de hoogte van (sponsor) evenementen die door de Stichting Vrienden
worden georganiseerd.
Hoe worden we vrienden?
Heeft u interesse om onze bijzondere projecten te ondersteunen? Wordt dan ook
Vrienden van Klimmendaal. Uw individuele donaties, legaten, giften van uw
bedrijf, serviceclub, fonds of instelling zijn onontbeerlijk om datgene te kunnen
bieden dat voor het leven van mensen met een beperking van onschatbare
waarde blijkt te zijn. U kunt (als bedrijf) onze projecten ook rechtstreeks
sponsoren.
U kunt de aanmeldingskaart in deze folder gebruiken om Vriend te worden. U
kunt zich ook digitaal aanmelden via het aanmeldingsformulier op onze website
www.vriendenvanklimmendaal.nl.
Heeft u vragen of zelf ideeën om ons werk te ondersteunen? Dan komen wij
graag in contact met u via de onderstaande contactgegevens:
Stichting Vrienden van Klimmendaal
T.a.v. Directiesecretariaat
Antwoordnummer 233
6800 WC Arnhem
Tel. 026 – 352 61 00
E-mail: vrienden@klimmendaal.nl

