
Wij hebben uw steun meer dan nodig!

Word vriend van 
Westerhout

Meer informatie?
Voor meer informatie en/
of voor donaties en giften 
kunt u de aangehechte 
antwoordkaart invullen en 
(vanwege privacy) in een 
envelop zonder postzegel 
opsturen naar:
Stichting Vrienden van 
Westerhout
Antwoordnummer 84
1800 VB Alkmaar

Onze plannen ten bate 
van de bewoners worden 
verwezenlijkt met uw steun.
Uiteraard danken wij u, 
namens onze bewoners, 
hartelijk voor uw bijdrage.
Het bestuur van de stichting 
Vrienden van Westerhout
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De Zorgcirkel biedt haar 
bewoners op verschillende 
locaties in en rond 
Alkmaar hoogwaardige en 
belevingsgerichte zorg aan. 
Helaas laten de wettelijk 
toegekende middelen (Wlz) het 
maar beperkt toe om de cliënten 
van De Zorgcirkel eens wat 
extra’s te geven. Dit beschikbare 
budget wordt uiteraard zoveel 
mogelijk gebruikt voor de 
directe zorg en begeleiding van 
haar cliënten en is niet altijd 
toereikend voor andere zaken die 
mede bijdragen aan het welzijn 
van de bewoners. Hiervoor is 
De Zorgcirkel afhankelijk van 
donaties en giften. 

De Stichting Vrienden van 
Westerhout komt in beeld 
wanneer gevraagd wordt om 
een bijdrage voor iets extra’s 
voor de bewoners. Juist met 
dat stukje extra aandacht wordt 
de kwaliteit van wonen en 
welzijn op een zo hoog mogelijk 
niveau gehouden. Samen met 
De Zorgcirkel zijn er in de 
afgelopen jaren tal van projecten 
en wensen ten behoeve van de 
bewoners gerealiseerd. U kunt 
dan bijvoorbeeld denken aan:

• De inrichting van een 
strandkamer in de 
Platanenhof

• De aanschaf van een 
beweegtuin voor de 
bezoekers van de 
dagactiviteiten in Heiloo

• Een bijdrage aan het 
jaarlijkse Sinterklaasfeest

• De aanschaf van een duofiets 
in de Vleugels

De Stichting Vrienden van 
Westerhout is in 2008 
ontstaan uit een fusie tussen 
de Stichting Vrienden van de 
Vereniging van Diaconieën 
Westerlicht en de Stichting 
Vrienden van De Vleugels. Beide 
vriendenstichtingen waren al 
gedurende vele jaren actief. 

Tevens stelt de stichting 
zich tot doel het beheren en 
conserveren van het erfgoed 
afkomstig uit de rijke historie 
van de Vleugels en Westerlicht. 
De geschiedenis van de Vleugels 
gaat zelfs terug naar 1744 en 
kent zijn oorsprong in het Hof 
van Sonoy aan de Nieuwesloot. 
Recent werden door de Stichting 
Vrienden van Westerhout twee 
vitrines ingericht in de kapel 

Wonen en welzijn op hoog niveau mede dankzij 
de Vrienden van Westerhout. Naam

Straat

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Ik maak eenmalig een bedrag van € …….. over op rekeningnummer: 
NL34 RABO 3764 4955 29 ten name van de Stichting Vrienden van 
Westerhout in Alkmaar.

Handtekening

antwoordkaartvan Westerhout zodat deze 
unieke collectie voor iedereen te 
bezichtigen is. 

Daarom hebben wij uw steun 
meer dan ooit nodig.
Als Vriend van Westerhout 
helpt u ons deze projecten in 
stand te houden en nieuwe 
projecten mogelijk te maken. 
Wilt u de Stichting Vrienden van 
Westerhout financieel steunen? 
Dan kunt u een bedrag op onze 
rekening storten: 

NL34 RABO 3764 4955 29, onder 
vermelding van ‘gift’. Ook kunt 
u donateur worden. U ontvangt  
dan van ons jaarlijks een factuur. 
Stichting Vrienden van 
Westerhout heeft de ANBI status. 
Giften van donateurs aan ANBI’s 
tellen mee voor de giftenaftrek 
van de inkomstenbelasting. 
Voor meer informatie over de 
belastingvoordelen bij een ANBI 
status kunt u terecht op de 
website van de Belastingdienst. 

Rekeningnummer

Ik word donateur en ontvang jaarlijks een factuur voor een bedrag 
van € .............. 

Stuur de ingevulde en ondertekende antwoordkaart aan Stichting 
Vrienden van Westerhout (z.o.z.).


