
 

 

 
 
 
 
 

Zuidlaren, 23 augustus 2020  
 
Betreft: Verzoek donatie voor activiteiten van stichting In Contact met Afasie.  
 
Beste mensen, 
 
Uh…uh…met de dinges….je weet wel….zoiets met de hachel. 
 
Je zult het maar hebben, AFASIE.  
Praten, begrijpen, lezen en/of schrijven is dan ineens niet meer een vanzelfsprekendheid. 
In Nederland hebben ongeveer 30.000 mensen afasie, een beperking in de communicatie die 
ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte.  
In deze snelle wereld is het voor personen met afasie lastig bijbenen. Weer aan het werk gaan of 
hobby’s uitoefenen op de oude manier wordt vaak erg moeilijk. 
 
Doneer en zet personen met afasie in hun kracht! 
Als je stichting In Contact met Afasie steunt, draag je bij aan een betekenisvol leven van personen 
met afasie. Vanuit stichting In Contact met Afasie investeren we in het vormen van een netwerk voor 
personen met afasie die elkaar kunnen bijstaan. Meer informatie is te vinden op onze website die 
sinds kort live is gegaan link website. 
 
Jij kunt helpen in het mogelijk maken van activiteiten VAN personen met afasie VOOR personen met 
afasie en dat geeft kleur aan hun leven! 
 
Zoals Will, zij heeft in 2017 een beroerte gekregen met overprikkelingsklachten en vastlopen in het 
voeren van gesprekken van dien. Ten gevolge hiervan heeft zij van haar werk als horeca-uitbaatster 
afscheid moeten nemen.   
Koken is haar passie en zorgen voor anderen zit in haar bloed. Zij heeft de wens om voor haar 
lotgenoten een kookvlog te maken. 
 
Jouw steun maakt het mogelijk om mensen als Will te helpen hierbij. 
Met deze brief vragen wij je om donateur te worden van stichting In Contact met Afasie. 
Elke donatie, groot of klein, is meer dan welkom! Hiermee maak je onze huidige en toekomstige 
activiteiten mogelijk.  
 
Je gift is welkom op rekeningnummer NL18RABO0353820520 t.n.v. stichting In Contact met Afasie 
o.v.v. Donatie en jouw emailadres (als het @-teken niet gaat, gebruik dan een spatie daar voor in de 
plaats) 
Je ontvangt dan periodiek een nieuwsbrief van de stichting. 
 
Wij hopen te mogen rekenen op je steun en danken je alvast voor de bereidwillige bijdrage! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur,  
 
Vicky Voorbraak,  
Oprichter/voorzitter 

http://www.incontactmetafasie.nl/

