Word jij ook vriend?
Stel je eens voor. Ineens is het geen vanzelfsprekendheid meer om een gesprek te kunnen voeren of
volgen, een brief te schrijven, een berichtje te typen of de krant te lezen. Dat gebeurt bij mensen die
te maken krijgen met Afasie.
Wat is afasie?
Afasie is een taalstoornis door niet aangeboren hersenletsel (meestal door een beroerte, ofwel
herseninfarct / hersenbloeding). Afasie heeft grote gevolgen voor de communicatie. Bijvoorbeeld
terugkeer naar het oude werk, hervatting van hobby’s of uitvoer van vrijwilligerswerk worden vaak
bemoeilijkt door de communicatieproblematiek en eventueel bijkomende fysieke en/of cognitieve
problemen.
Wat doen wij?
Als Stichting in Contact met Afasie maken wij ons sterk voor een betekenisvol leven van
personen met Afasie. Dit doen we door van alles te organiseren zodat mensen met deze
aandoening elkaar kunnen bijstaan. In de breedste zin van het woord, zowel een
helpende hand bieden als emotionele steun. Personen met Afasie worden gestimuleerd en waar
mogelijk gefaciliteerd in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor lotgenoten. Dóór en vóór
personen met Afasie, daar draait het om binnen onze stichting.
Ken je deze aandoening of iemand die het heeft?
Wil je in contact komen met afasie? Dat kan door ons als vriend te steunen!
Sociaal isolement ligt op de loer bij personen met afasie. Het
organiseren van bijzondere ontmoetingen en activiteiten is daarom
belangrijk. Dit kunnen we niet zonder financiële steun van vrienden
van de stichting. Daarom vragen we jou om vriend te worden, door
ons maandelijks, per kwartaal of jaarlijks financieel te steunen. Jouw
bijdrage kan zoveel verschil maken. We willen je vragen om je steun
door minimaal €50 per jaar te doneren. Als vriend ontvang je ieder
kwartaal de nieuwsbrief en ben je de eerste genodigde bij het vieren
van mijlpalen. Daarnaast verloten we elk jaar onder de vrienden een
nachtje weg in 'Wachtershof' in Zuidlaren, inclusief ontbijt voor
2 personen (t.w.v. €135).
Wil je vriend worden?
Dat waarderen we enorm! Dit kan door onderstaand formulier in te
vullen en een eenmalige, jaarlijkse of gift per kwartaal te doen van
minimaal €50,-.
Neem ook vooral ook een kijkje op onze website voor meer informatie en
de activiteiten die wij ondersteunen en organiseren.
www.incontactmetafasie.nl
Alvast veel dank voor je steun!

Scan onderstaande QR-code met jouw bankierenapp.
Je kunt het bedrag aanpassen en zelf instellen hoe vaak je wil doneren.

Of vul het contactformulier in: Contact | Stichting in Contact met Afasie
En zet in het bericht jouw naam (initialen en achternaam), woonplaats en bedrag van de bijdrage ( /
eenmalig, per kwartaal of jaarlijkse incasso)
Dan gaan wij het voor je regelen!

