AMBASSADEURS

Minke Booij
Olympisch en wereldkampioen Hockey

Wie zijn de Vrienden van Cello?

“Ik zet mij graag in voor VVC omdat ik graag
wil helpen de dromen van mensen met een
beperking uit te laten komen. Zij verdienen
immers dezelfde mogelijkheden als ik ze ooit
kreeg om mijn dromen te realiseren!”

Vrienden van Cello beoordeelt en faciliteert
groepsaanvragen van cliënten van Cello. VVC
opereert in financiële onafhankelijkheid van
Cello. Vrienden van Cello heeft de ANBIstatus. Dit betekent dat u uw gift geheel of
gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw
inkomen.

Huub van Mackelenbergh
Mackel&Bergh Training en Coaching
“Ik ben ambassadeur van VVC uit liefde voor
de ‘pure’mens, dus de mensen van Cello. Zij
verdienen bijzondere aandacht. Ik wil “mijn
wereld” bewegen oog te hebben voor de
minder valide medemens en te genieten van
hun puurheid, vrolijkheid en liefde. Daarnaast
wil ik dat we leren van de mensen van Cello.
Leren te genieten van het kleine geluk. Iets wat
zij al heel goed beheersen.”

Iedere gift gaat voor 100%
naar de doelgroep

Geef om gewone
wensen van
speciale mensen

Roderick van de Mortel
Burgemeester Vught
“Leven met een beperking. Of kwaliteit van
leven met een beperking. Het verschil maken
we samen.”

Laura de Vaan
Wereldkampioen Handcycling
“Iedereen heeft wensen en dromen, ook
mensen met een beperking. Ik ben als
Paralympisch sporter in de gelegenheid te
werken aan mijn eigen wensen en dromen,
maar dat is niet iedereen gegeven. Daarom ben
ik ambassadeur van VVC.”

Vrienden van Cello is altijd en voor ieder
idee bereikbaar via het secretariaat:
Postbus 231
5260 AE VUGHT
E: vriendenvancello@gmail.com
Bankrekeningnummer
NL66 RABO 0120 6509 59
t.n.v. Vrienden van Cello, Vught

www.vriendenvancello.nl

Bieden wat voor de ‘gemiddelde’ mens
vanzelfsprekend is, maar voor cliënten van Cello
anders slechts een droom blijft.
Voor deze mensen met veelal een verstandelijke (en
vaak ook lichamelijke) beperking iets extra’s kunnen
doen, dát is ons doel.
We richten ons daarbij vooral op zaken die niet uit
reguliere middelen gefinancierd (kunnen) worden
of waarvoor deze middelen ontoereikend zijn.
Om bijvoorbeeld een speciale fiets te kunnen kopen
die niet binnen de gebruikelijke vergoeding valt, of
een touchscreen voor op een woongroep.
Om het leven van cliënten van Cello net dát
beetje aangenamer te maken. Kortom het nietvanzelfsprekende toch binnen handbereik te
brengen.

Verbinding tussen wens en
werkelijkheid
Wij werven sponsors en fondsen, zoeken
maatschappelijke partners, zetten projecten op
en begeleiden initiatieven voor cliënten van Cello.
Zo brengen wij gelden, diensten en mensen
bijeen waarmee wij individuele of groepswensen
verwezenlijken.
Wij zoeken dus verbinding. Ook met u!

VOORBEELDEN

Vanzelfsprekend?
Nee, niet voor hen

U kunt hun
dromen laten
uitkomen!
U kunt VVC op verschillende manieren
ondersteunen om gewone wensen voor speciale
mensen te realiseren:

Word donateur

> Met vrijwilliger op pad

Met een vast bedrag per jaar helpt u ons aan een
vaste basis.

Word vrijwilliger
Meld u aan als vrijwilliger en zoek in onze databank
een activiteit waar u zich voor in wilt zetten.

Organiseer een evenement
Bijvoorbeeld een sponsorloop, wandeling,
benefietconcert, veiling etc.

Word als bedrijf maatschappelijk partner
Door zakelijk donateur te worden of bijvoorbeeld
een jubileum of opening aan ons goede doel te
koppelen.

> Klussendag

Doe een gift of schenking
Via een (notariële) gift of schenking kunt u ons
eenmalig of jaarlijks steunen. Uw donatie, groot of
klein, is altijd welkom!
Wilt u uw gift of actie koppelen aan een specifieke
wens? Of heeft u een ander idee? Neem dan
alstublieft contact met ons op!

www.vriendenvancello.nl

> Festival

