
Samen 
realiseren  
we gewone 
wensen  
van speciale 
mensen



Wij zijn een stichting met een rijk netwerk van cliënten en medewerkers. 
Samen realiseren we gewone wensen van speciale mensen. De dromen 
van woon- en dagbestedingsgroepen van Cello worden door onze hulp 
werkelijkheid.

Vrienden van Cello

Voor mensen met een verstandelijke-  

en lichamelijke beperking iets extra’s doen, 

dát is ons doel. Wij maken graag initiatieven 

mogelijk die niet met zorggeld betaald kunnen 

worden en die anders dus niet haalbaar zijn. 

In feite gaat het altijd om initiatieven die de 

vrije tijd van cliënten verrijken.

In de afgelopen 15 jaar maakten we 

woongroepen blij met onder andere speciale 

fietsen, tovertafels en beleef tv’s. Beweging en 

activering van cliënten staat bij de initiatieven 

centraal. Om dit voor elkaar te krijgen, werven 

we sponsors, fondsen en maatschappelijke 

partners. We zetten projecten op en 

begeleiden initiatieven voor cliënten van Cello. 

Zo brengen wij gelden, diensten en mensen 

bijeen waarmee wij wensen verwezenlijken.

Vrienden van Cello opereert in financiële 

onafhankelijkheid van Cello en heeft de  

ANBI- status. Dit betekent dat je jouw gift 

geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen  

op je inkomen. Iedere gift gaat voor 100% 

naar de doelgroep. Jouw bijdrage zorgt 

daarmee voor 100% extra geluk.

Kracht van het netwerk
We zien het elke keer weer. De wensen die 

in vervulling gaan, zijn een samenwerking 

tussen verschillende partijen. Ze komen 

samen in actie. Een initiatiefnemer met een 

mooi netwerk in de regio, ouders die een actie 

organiseren, cliënten die zelf helpen, lokale 

ondernemers die de actie ondersteunen. 

Iedereen wordt daarmee ambassadeur  

van de vrienden van Cello.

Samen maken we het leven van cliënten fijner, 

aangenamer en leuker

Laat wensen uitkomen!
Je kunt de Vrienden van Cello op verschillende 

manieren ondersteunen om gewone wensen 

voor speciale mensen te realiseren. Jouw gift 

of actie kan gekoppeld zijn aan een specifieke 

wens of bijdragen om onze financiële basis  

te waarborgen. 

ruim 

100 
vervulde wensen

meer dan 

300 
blije cliënten

meer dan 

500 
ambassadeurs



Vrienden van Cello

Word donateur
Met een vast bedrag per jaar help je ons 

met een sterke financiële basis voor de 

verschillende wensen. Je kunt een wens 

financieel mede mogelijk maken. We hebben 

sinds kort ook een online donatie systeem. 

De link voor dit systeem kun je met iedereen 

delen, waardoor je makkelijker en sneller  

geld kunt inzamelen. 

Word vrijwilliger
Spelen, boodschappen doen, een 

wandelingetje maken, koken.  

Door vrijwilligers zijn veel vrijetijds- 

activiteiten ineens toegankelijk. 

Organiseer een evenement 
Organiseer een sponsorloop, dansmarathon 

of verzamel statiegeldflessen. Een goede 

doelenactie die aansluit bij de cliënten en  

het netwerk helpt om op een laagdrempelige 

en leuke manier geld in te zamelen voor de 

wensen. 

Word maatschappelijk partner
Toon als bedrijf je maatschappelijk 

betrokkenheid! Word zakelijk donateur  

of koppel een jubileum of de opening  

van jouw bedrijf aan ons goede doel.

Doe een gift of schenking
Met een eenmalige of periodieke (notariële) 

gift of schenking help je verschillende wensen 

uitkomen. Hier zitten financieel voor jou ook 

verschillende voordelen aan.  

Stuur een wens in!
Laat het weten aan de Vrienden van Cello.  

Je doorloopt dan drie stappen.

STAP 1. 
Op de website van Vrienden van Cello  

vind je een inschrijfformulier. Vul deze in  

en stuur deze naar de Vrienden van Cello.  

Als we de wens kunnen vervullen, starten  

De Vrienden van Cello een project en  

ontvang je een handig informatiepakket  

om zelf ook aan de slag te gaan.

STAP 2. 
Denk na over hoe je zelf ook geld kunt 

inzamelen. Je kunt bijvoorbeeld met 

bewoners lege flessen ophalen en 

omwisselen voor statiegeld. Of samen 

met bewoners schilderijen maken en 

verkopen in de supermarkt. Of misschien 

wil de bakker wel een potje neerzetten 

waar mensen geld in kunnen doen. 

Samen komen jullie vast op goede ideeën. 

Op de website kun je zien hoeveel geld er 

al is opgehaald.

STAP 3. 
Als bijna al het geld is verzameld, leggen  

de Vrienden van Cello het laatste bedrag 

bij. Zo realiseren we samen de wens.

Kijk op www.vriendenvancello.nl hoe wensen 

verlopen én hoe jij kunt bijdragen om het leven 

van cliënten fijner, aangenamer en leuker te 

maken.



Heb je een wens 
of wil je helpen? 

Stuur een mail naar: 
vriendenvancello@gmail.com

Postbus 231 

5260 AE VUGHT

Bankrekeningnummer

NL66 RABO 0120 6509 59 

t.n.v. Vrienden van Cello, Vught

LOW RES!


