Geef een
oude dag
kleur.
De Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis bestaat sinds 1995 en stelt
zich ten doel het werk van ‘Stichting ’t Dijkhuis, multifunctioneel

Werken aan
welzijn

woon- en zorgcentrum voor ouderen’
te ondersteunen. Deze ondersteuning
geldt met name het geestelijk, cultureel
en sociaal welzijn van de ouderen die in

’t Dijkhuis wonen. De Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis zet zich
in om bekendheid te geven aan de genoemde doelstelling
en gelden en goederen in te zamelen ter verwezenlijking van
materiële wensen en activiteiten.
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“De ouderdom komt met gebreken”, wordt wel eens
gezegd. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat

Een goede
oude dag!

mensen op leeftijd niet meer van
het leven kunnen genieten. Tenminste, dat vinden wij bij de Stichting
Vrienden van ’t Dijkhuis. Daarom

zetten wij ons in voor allerlei initiatieven om senioren een
goede oude dag te bezorgen.
De Vrienden van ’t Dijkhuis - de naam zegt het al - richt zich
specifiek op het welzijn van de bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuis ’t Dijkhuis in Borne. Onder de hoede van
Trivium zorggroep Twente kunnen ouderen hier zelfstandig
wonen, zorg ontvangen en elkaar ontmoeten.

Ondanks de uitstekende zorg die ’t Dijkhuis biedt, ontbreekt het soms aan de
middelen om het leven van de bewoners van tijd tot tijd wat extra kleur te

Helpt u
ons helpen?

geven. Voor initiatieven op het gebied van
bijvoorbeeld mobiliteit, gezamelijke uitstapjes
en hobby’s schiet het zorgbudget vaak tekort.
De Vrienden van ’t Dijkhuis willen juist die

belangrijke ‘extraatjes’ toch mogelijk maken Daarvoor zijn wij afhankelijk van
mensen en bedrijven die bereid zijn ons werk te steunen met een financiële
bijdrage. Ook materiële bijdragen, zoals een cadeau of concrete ondersteuning van een activiteit, zijn natuurlijk van harte welkom. Benieuwd hoe u kunt
helpen? Bel ons: 074 265 95 55.
Ook kunt u bijdragen aan de instandhouding van onze activiteiten door ons als
begunstigde in uw testament op te nemen of het toekennen van een gift aan
onze stichting. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kuhlmann
& Hulshof Netwerk Notarissen te Borne of het bestuur van Vrienden van ‘t Dijkhuis.

