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Ouderinitiatief 
Woonzorgvoorziening 
De Hooiberg 
Als ouders willen wij onze 12 jongvolwassen kinderen met een 
beperking een warm ’thuis’ bieden. En net als andere ouders ze 
voorbereiden op een zelfstandig en gelukkig leven. Een veilige en 
vertrouwde plek. Die wordt nu gerealiseerd midden in de wijk Stroom 
Esch in Borne. Een plek om zelfstandig te wonen en samen te leven mét 
24-uurs begeleiding.

WAAROM HEBBEN WE EXTRA HULP NODIG?
De huur van de 12 appartementen wordt betaald vanuit de Wajong 
uitkering van iedere bewoner. De zorg en begeleiding vanuit de PGB 
budgetten. Maar helaas dan zijn we er nog niet. Er is ook geld nodig voor de 
gemeenschappelijke woonkamer en keuken, de tuin, de beveiliging en zorg 
gerelateerde bouwaanpassingen. Daarvoor doen we een beroep op jullie. 

STREEFBEDRAG 80.000 EURO 
VOOR 20 DECEMBER 2020
We hebben dit streefbedrag gesteld om duidelijk ons doel te communiceren 
en om te kunnen blijven informeren over de stand van zaken. Natuurlijk 
informeren wij hierover via onze website, social media kanalen en de media.
 

  De Hooiberg heeft een ANBI status: giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Als je als bedrijf/ organisatie doneert, sturen we je na donatie een factuur.

HOE KUN JE ONS HELPEN?
Op hooibergborne.nl kun je als particulier en bedrijf/ organisatie eenvoudig 
geld doneren (iDEAL). Neem ook gerust contact op om andere mogelijkheden 
met ons te bespreken. Zo hebben we leuke sponsorpakketten samengesteld. 
Wat krijg je er voor terug? Allereerst natuurlijk een geweldig gevoel. Verder 
kunnen we je logo vermelden op onze website en aandacht besteden aan 
jullie donatie op onze sociale media. Uiteraard mag je als sponsor ook zelf 
aandacht besteden aan jullie ondersteuning van ons mooie wooninitiatief. 
We stellen daarvoor graag leuke foto’s beschikbaar.

Kijk op hooibergborne.nl/doneren of neem contact op met 
Bernadet Wieffer 06 - 47 54 71 66 of 
Carel ten Dolle 06 - 13 29 87 40 of 
per mail info@hooibergborne.nl 

Postadres: Stichting de Hooiberg, Het Saalkinck 14, 7625 PV Zenderen 
Locatie-adres: Dorsvloer 25, 7623 DX Borne
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