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Wat doet de Stichting Vrienden van 

Foswert? 

 

Stichting Vrienden van Foswert wil zorgen 
dat het Woonzorgcentrum extra hulp krijgt 
om het leven van de bewoners op 
verschillende manieren te 
veraangenamen. In het bijzonder willen wij 
ons inzetten voor activiteiten waardoor de 
bewoners van dit zorgcentrum betrokken 
blijven bij en zich thuis voelen binnen de 
gemeenschap van Foswert en het dorp 
Ferwert en omstreken. Bijvoorbeeld door 
de aanschaf van materialen die niet uit het 
reguliere zorgbudget van het 
woonzorgcentrum betaald kunnen worden. 
Uw gift is natuurlijk van harte welkom!  
 
Waar wordt uw geld voor gebruikt? 
De Vrienden van Foswert hebben de 
laatste jaren al heel wat doelstellingen 
gerealiseerd. Denk maar eens aan jaarlijks 
terugkerende evenementen, zoals 
nieuwjaarsreceptie, het zomerreisje met 
de bus of de boot en activiteiten rondom 
Sinterklaas en Kerst. Maar ook de 
aanschaf van bijvoorbeeld creatief 
materiaal voor verschillende activiteiten 
wordt door de Vrienden van Foswert 
bekostigd.  
 
Mooie voorbeelden zijn ook de aanschaf 
van drie interactieve robothonden- en 
katten en bijdragen in de aanschaf van 
een tovertafel en een braintrainer. 
Daarnaast werden, ten overstaan van een 
volle zaal, een elektrische rolstoelfiets en 
een elektrische duofiets aan de bewoners 
aangeboden.  
 
Natuurlijk blijft er altijd iets te wensen over. 

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 

‘vrienden’ die onze stichting willen steunen  

 

met een jaarlijkse donatie of een 

éénmalige gift. Met uw financiële bijdrage  

kunt u het verblijf van onze bewoners net 

iets aangenamer maken.  

 

U kunt uw eenmalige gift storten op 

rekeningnummer  NL25 RABO 0343 350 

602 t.n.v. Stichting Vrienden van Foswert.  

Als u zich wilt aanmelden als donateur 

kunt u de antwoordkaart insturen of een 

briefje sturen naar: 

 

Stichting Vrienden van Foswert 

T.a.v. de penningmeester 

Foswerterstrjitte 71 

9172 PS  Ferwert 
 

 

Een legaat is niet minder welkom. Meer 

informatie hierover vindt u op onze 

website of bij uw notaris.  
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