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Thema: ‘Raakt ons allemaal’



Steun ons,word vriend

Kanker raakt ons allemaal

Wanneer kanker in je leven komt, verandert er heel veel. De kans is groot dat u ook 

iemand kent die de kanker heeft of heeft gehad. Eén op de drie mensen krijgt kanker.

Stichting De Maretak Veluwe biedt ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden 

het leven opnieuw vorm te geven en de eigen kracht terug te vinden. Mensen komen 

tot rust en ontmoeten elkaar in inloophuis de Tuinkamer. Ook vinden zij ontspanning 

door te zingen bij het koor ‘Zingen voor je leven’ en te zwemmen in de Sypel  

Harderwijk, de Brake Nunspeet of Calluna Ermelo.

Wij staan klaar voor mensen waarbij kanker een deel is geworden van het leven.  

Dit kunnen wij niet alleen. Help ons en word Vriend. Met uw bijdrage ondersteunen 

wij mensen met kanker en de mensen om hen heen. Want kanker heb je samen.

Word vriend voor minimaal 2,50 euro per maand en 

steun hiermee het werk van de Maretak. Hiermee 

maakt u ook kans op één van de leuke prijzen aange-

boden door verschillende winkeliers uit Harderwijk.

Naam:  

Adres:  

Postcode & Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:  

Ik machtig de Maretak om: maandelijks/jaarlijks/eenmalig

  € 2,50      € 5,-      € 10,-      € 15,-      ander bedrag €              ,-   

van IBAN-rekeningnummer:   af te schrijven. 

Datum     Handtekening: 

Word Vriend van de Maretak en help mee!
postzegel

is niet nodig

www.demaretakveluwe.nl

Stichting De Maretak Veluwe 

Antwoordnummer 65 

3840 WB Harderwijk

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting De Maretak Veluwe om zo vaak als aangegeven incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om overeenkomstige bedragen van 
uw rekening af te schrijven gelijk aan de opdracht van Stichting De Maretak Veluwe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt 
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaar-
den. Stichting De Maretak Veluwe incasseert op of omstreeks het begin van de maand. Incassant-ID NL21 ZZZ 0814 1406 0000


