Word Vriend
van Topaz
Help wensen uitkomen

Help wensen uitkomen
Bij ouderenzorgorganisatie Topaz telt het héle leven.
Naast de beste zorg is er in de zeven verpleeghuizen, het
woonzorgcentrum en revalidatiehotel van Topaz daarom
ook veel aandacht voor alles wat het leven kleur geeft.
Samen op een duoﬁets erop uit trekken bijvoorbeeld, en
de wind weer door de haren voelen. Of een mooie
voorstelling bekijken die ontroert en verbindt.
Helaas kunnen dit soort extra’s niet uit het
zorgbudget worden betaald. Terwijl juist
deze dingen het verblijf voor bewoners net
wat aangenamer maken. Daarom is er de
stichting Vrienden van Topaz. De Vrienden
maken het mogelijk extra voorzieningen en
activiteiten te realiseren die voor bewoners
‘de kers op de taart’ betekenen. Wordt u
ook Vriend van Topaz?

Gerealiseerde wensen
De stichting Vrienden van Topaz
heeft al vele kleine en grotere
wensen helpen uitkomen, zoals:

• Robotkatten die direct reageren
op aanraking door te miauwen,
te bewegen en te spinnen.

• Goede geluidsinstallaties
waardoor alle bewoners kunnen
meegenieten van optredens,
lezingen en kerkdiensten.

• Workshops ‘Huidhonger’
waarmee bewoners door
bewegen, voelen en aanraken
hun gevoelens kunnen uiten,
ook als er spraak- of taalproblemen zijn.

• Nieuwe spellen, voor urenlang
speelplezier.
• Belevenis tablets voor beeldbellen met naasten en om
digitale spellen te spelen die
leuk, ontspannend én een
goede geheugentraining zijn.
• Rolstoelen met duwondersteuning, zodat geen brug meer te
hoog is.
• Het ToPaaskoor waarin mensen
met en zonder dementie samen
een concert geven.

Alle beetjes
helpen, helpt
u mee?

• Elektrische duoﬁetsen om
samen mooie tochten te maken.
• Elektrische tuktuk waarmee
bewoners met begeleiding op
pad kunnen.
• Een speciale zintuigentuin bij
Topaz Lakenhof die alle
zintuigen prikkelt, inclusief
verhoogde plantenbakken voor
tuinieren zonder te bukken.
• Jubileum zomerconcerten in
de tuin van Topaz Foreschate.
• Een tweede tuinkas voor het
moestuinproject van Topaz
Overduin waaraan zoveel
bewoners willen meedoen,
dat de eerste kas te klein werd.

Nieuwe wensen
Medewerkers en bewoners van alle Topaz-locaties kunnen bij de
Vrienden van Topaz een verzoek indienen voor ﬁnanciële ondersteuning. We lopen over van de ideeën waarmee we bewoners blij
kunnen maken. Alle steun is dus welkom. Als het kan doen we
voor een deel van het benodigde bedrag een beroep op partijen
als Fonds 1818, stichting De Carolusgulden, stichting RCOAK en
het Rabobank Innovatiefonds en vaak zijn leveranciers bereid om
wat te sponsoren. Maar we kunnen daarbij niet zonder úw bijdrage. Word daarom Vriend van Topaz en help wensen uitkomen.

Hoe kunt u helpen?
• Doneer eenmalig of periodiek een bedrag naar keuze.
• Start een ‘vriendenactie’ zoals een sponsorloop, wandeling of
ﬁetstocht. Het zal u verrassen hoeveel mensen u willen steunen.
• Bent u jarig, gaat u trouwen of viert u een jubileum op het werk?
Vraag uw gasten een bijdrage te geven voor de Vrienden van Topaz.
• Met een nalatenschap kunt u na uw overlijden belastingvrij
schenken aan de Vrienden van Topaz. Belangrijk is dat u dit vastlegt
in uw testament.
• Als onderneming kunt u ‘bedrijfsvriend’ worden. Met geld,
producten, diensten of acties laat u uw sociale gezicht zien.
Wij belonen u met (social) mediaberichten, een vermelding op onze
website én onze onmetelijke dank. Neem contact op voor het
bespreken van de mogelijkheden.

Doneren
U kunt elk gewenst bedrag overmaken naar
NL33RABO0335580661 t.n.v. Vrienden van Topaz.
Wilt u direct doneren? Scan dan de QR-code.
Wilt u uw donatie ten goede laten komen aan
een Topaz-locatie in het bijzonder? Vermeld de
naam van deze locatie dan in de omschrijving.

Tip: Kijk regelmatig op www.topaz.nl/vriendenvantopaz
Daar staat steeds een nieuwe wens in de schijnwerpers
waaraan u kunt bijdragen.

Belastingvoordeel
De Vrienden van Topaz is een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Dit betekent dat u uw gift aan de Vrienden van Topaz
onder voorwaarden mag aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting en wij over nalatenschappen geen
erfbelasting betalen. Lees er meer over op
www.belastingdienst.nl bij ‘schenken aan goede doelen’.

Over de stichting
De stichting Vrienden van Topaz wordt bestuurd door vrijwilligers
en werkt onafhankelijk van de stichting Topaz.

Meer weten?
Op onze website www.topaz.nl/vriendenvantopaz vindt u meer
informatie. U kunt contact met ons opnemen via een e-mail aan
vriendenvan@topaz.nl.

Op de hoogte blijven
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Wilt u op de hoogte blijven van de
Vrienden van Topaz?
Mail uw naam en e-mailadres naar
vriendenvan@topaz.nl. U ontvangt
een paar keer per jaar onze
nieuwsbrief in uw mailbox. U kunt
op elk moment uitschrijven.

