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Wilt u weten welke wensen u  
kunt vervullen? Neem dan snel 

contact met ons op: 023 - 510 14 22.
Wilt u voortaan onze nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur een mail naar 

hartewensen@hartekampgroep.nl

De vrijwilligers van  
Fonds Hartewensen

Het fonds is een zelfstandige  
stichting met een bestuur  
dat geheel uit vrijwilligers  

bestaat. 



Help mee om 
hun dromen uit 
te laten komen

Een leuk dagje uit, een aangepaste fiets of speeltoestellen voor in de 
tuin. Kleine en grote wensen die, als ze in vervulling gaan, het leven 
van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking leuker 
en kleurrijker maken. Deze wensen kunnen niet betaald worden uit 
de reguliere AWBZ-vergoeding.

Gelukkig is er Fonds Hartewensen. Het fonds zet zich in om zoveel 
mogelijk wensen van cliënten van de Hartekamp Groep in vervulling 
te laten gaan. Dat kan alleen met hulp van donateurs: particulieren, 
maar ook fondsen en bedrijven. U kunt ons op verschillende  
manieren financieel steunen, maar u kunt ons ook uw tijd schenken.

Hoe kunt u ons steunen?

•  U kunt vaste donateur worden door een machtiging af te geven  
voor bijv. een maandelijkse bijdrage;

•  U kunt een eenmalige bijdrage storten, al dan niet voor een specifiek project;
•  U kunt een periodieke schenking met belastingvoordeel doen;
•  U kunt Fonds Hartewensen opnemen in uw testament;
• U kunt in overleg uw tijd schenken.

Wilt u meer informatie, of heeft u ideeën over hoe u ons kunt helpen?  
Neem dan gerust contact met ons op: 023 - 510 14 22 of stuur een mail 
naar hartewensen@hartekampgroep.nl.

“ Graag nog meer  
Fun2Go fietsen!”

“ Naar een echte  
wedstrijd van het  
Nederlands elftal!”

Met z’n tweeën fietsen is leuk. Er voor  
in de rij staan is minder leuk. Door  
een schenking konden we 2 extra  
duofietsen aanschaffen.

Dankzij vele donateurs gingen we met  
een bus naar Nederland - Noord Ierland.  
Dat was juichen. We wonnen met 6-0!

“ Burendag met  
een echte zanger!”
Een burendag organiseren  
is een goed idee, maar kost  
ook geld. Fonds Hartewensen  
sprong gelukkig bij.
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