VRIENDEN VAN STICHTING
WOONINITIATIEF CULEMBORG

GEEF JONGEREN DE KANS OM ZELFSTANDIG TE LEVEN
Stichting Wooninitiatief Culemborg is een initiatief van een aantal ouders met als doel het
realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking.
Voor deze jongeren is het zelfstandig wonen zonder hulp van derden onmogelijk. Met
begeleiding en ondersteuning, georganiseerd vanuit het ouderinitiatief, zijn zij daartoe wel in
staat.
Na een voorbereiding van vijf jaar zijn de bewoners per 1 november 2015 van start gegaan in
hun woning en is de gezamenlijke woonkamer met keuken aan de Distelvlinderlaan in de
wijk Parijsch in Culemborg in gebruik genomen. De 8 bewoners huren hun eigen
appartement, de professionele begeleiding en zorg wordt geleverd door Syndion en
vanzelfsprekend ook door de ouders.
De woonlasten worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun (minimum) inkomen. Voor
de professionele begeleiding en zorg hebben de bewoners een persoonsgebonden budget.
Het ouderinitiatief heeft er bewust voor gekozen een gemeenschappelijke ruimte te creëren
om daar, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, een prettig sociaal contact tussen
de bewoners te bevorderen. De kosten van deze ruimte en de activiteiten die worden
georganiseerd komen volledig voor rekening van het ouderinitiatief. Omdat deze woonvorm
geheel zelfstandig (zonder subsidie) functioneert, kunnen wij uw hulp nu en in de toekomst
goed gebruiken. Uw bijdrage is dus zeer welkom.
U kunt ons op 2 manieren financieel ondersteunen:
1. door 25,00 per jaar (of meer) te doneren of
2. een eenmalige donatie te doen.
U kunt bijgaand formulier (ook te vinden op onze website) invullen en opsturen naar de
secretaris. U kunt het formulier ook digitaal sturen naar
info@stichtingwooninitiatiefculemborg.nl. Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer
NL44RABO0141084987 t.n.v. Stichting Wooninitiatief Culemborg.
Als lid van donateur van SWC houden wij u op de hoogte van activiteiten en ervaringen van
onze bewoners. Via onze Facebook en onze website kunt u ons volgen.
Mogen wij rekenen op uw bijdrage? U doet er de bewoners een groot plezier mee.

Vrienden van SWC
Email: info@Stichtingwooninitiatiefculemborg.nl KvK. Nr.:56038224
website: http://www.stichtingwooninitiatiefculemborg.nl
Iban: NL44RABO0141084987

VRIENDEN VAN STICHTING WOONINITIATIEF CULEMBORG

Aanmeldingsformulier particulier

Ondergetekende wordt hiermee donateur van Stichting Wooninitiatief Culemborg .

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:
Ten name van:

O Ik maak jaarlijks ______________ over op bankrekeningnummer NL44RABO0141084987
t.n.v. Stichting Vrienden van SWC
O Ik maak eenmalig______________ over op bankrekeningnummer NL44RABO0141084987
t.n.v. Stichting Wooninitiatief Culemborg

Plaats:

Datum:

Handtekening

Dit formulier graag volledig invullen en ondertekend sturen naar:
De secretaris van SWC
22, 4105 WN Culemborg

p/a Fazantstraat

