
Kalorama doet er alles aan om haar bewoners
de best mogelijke zorg en begeleiding te 
bieden. Dankzij uw steun kan de Stichting 
Vrienden Kalorama de bewoners iets 
extra’s bieden. 

Stichting Vrienden Kalorama
Word vriend van Kalorama!

Postadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
vriendenkalorama@gmail.com

Stuurt u het ingevulde formulier naar 
ons op? Heel hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage!

Stichting Vrienden Kalorama
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
U mag het ook inscannen en mailen 
naar: vriendenkalorama@gmail.com



Leer de Stichting Vrienden 
Kalorama kennen

Zullen we vrienden worden?
Iedereen is welkom als vriend. U wordt vriend door ons 
financieel te steunen. Dat kan met een éénmalige 
donatie of u wordt vaste donateur. Wij zorgen ervoor 
dat uw bijdrage ten goede komt aan voorzieningen 
voor de bewoners van Kalorama.

Word donateur 
Wij nodigen u van harte uit om donateur te worden. 
U bent al donateur als u ons jaarlijks met een bedrag 
van minimaal € 25,00 steunt. Daarmee levert u een 
structurele bijdrage aan het welzijn van de bewoners 
van Kalorama. Als u donateur wilt worden, vragen 
wij u om het aanmeldformulier voor donateurs in te 
vullen en naar ons op te sturen.

Eénmalige bijdrage 
Wij zijn ook heel blij met een éénmalige bijdrage. 
Uw donatie is welkom op rekening NL90RABO 
01749.57.432 ten name van Stichting Vrienden  
Kalorama. 

De Stichting Vrienden Kalorama is in 2012 opgericht 
door initiatiefnemer professor Frank Gribnau samen 
met enkele partners van bewoners. Zij zagen dat 
Kalorama er alles aan doet om de best mogelijke 
zorg en begeleiding aan alle bewoners te bieden, 
maar dat er grenzen zijn aan de (financiële) 
mogelijkheden. 

Fondsen werven en 
beschikbaar stellen
De Stichting Vrienden Kalorama heeft tot doel 
fondsen te werven én beschikbaar te stellen. Juist 
voor die extraatjes die het welzijn van de bewoners 
bevorderen en waarvoor soms de middelen 
ontbreken. De Stichting Vrienden Kalorama besteedt 
het geld bijvoorbeeld aan een gezamenlijk uitstapje, 
of aan de aanschaf van elektrische rolstoelen. Deze 
rolstoelen zijn te leen voor bewoners om te kunnen 
genieten van de prachtige omgeving van Kalorama. 
En er is geld beschikbaar gesteld voor verhoogde 
plantenbakken zodat mensen in een rolstoel ook 
kunnen genieten van het groen. 

Meer informatie
Voor schenkingen, legaten of erfenissen treden wij 
graag met u in contact. Misschien heeft u zelf ideeën 
over mogelijke doelen binnen Kalorama waarvoor nu 
het geld ontbreekt, of over schenkingen in natura of 
het aanboren van bepaalde fondsen. Wij horen dat 
graag van u!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze 
informatie, neem dan gerust contact op met een 
van de bestuursleden van de Stichting Vrienden  
Kalorama. U kunt ons het beste mailen via e-mail: 
vriendenkalorama@gmail.com 
 
Zie www.kalorama.nl voor meer informatie.
De Stichting Vrienden Kalorama heeft de ANBI-status. 
Uw donatie is, onder voorwaarden, aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen.

       Dhr.             Mevr.

Voorletters en naam:

 Adres: 

 Postcode/woonplaats:

 Telefoonnummer: 

 E-mail:

 
        Ja, ik word donateur van Stichting Vrienden 
Kalorama en ik machtig de Stichting Vrienden 
Kalorama tot wederopzegging om per jaar / half 
jaar / kwartaal / maand (s.v.p. doorhalen wat niet 
van toepassing is), onderstaand bedrag van mijn 
rekening af te schrijven.*)

Bedrag:
 
Rek.nr.:

Datum:

Handtekening:

*) Wij wijzen u er graag op dat wanneer u niet akkoord bent met 
de afschrijving, u binnen 30 dagen bij uw eigen bank opdracht kan 
geven het bedrag terug te boeken.

Aanmeldformulier 
voor donateurs 

(minimaal 25 € per jaar)€

Kalorama biedt zorg aan mensen met een specifieke zorgvraag. Dat zijn mensen 
met een beperking in horen en zien, mensen die revalideren, mensen met beademing 
of een laag bewustzijn en mensen waar psychogeriatrische en somatische zorg aan 
wordt verleend. Daarnaast biedt Kalorama highcare hospicezorg. Deze verschillende 
doelgroepen vragen om maatwerk. Dat is exact de kracht van Kalorama! 

“Soms loopt ook Kalorama 
tegen de grenzen van de 
financiële mogelijkheden aan. 
Dan is het fijn dat de Stichting 
Vrienden Kalorama er is.”

“Of u nu donateur wordt 
of éénmalig een groot of 
een klein bedrag geeft, 
we zijn met iedereen 
even goede vrienden.”

Namens de bewoners van 
Kalorama: heel hartelijk dank!
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