
Wij kunnen wel 
wat hulp gebruiken…
Woongroep Happy Home gaat zich in Eemnes vestigen. 
Er wordt met man en macht gewerkt op het parkeerterrein naast de 
Eemhof om het gebouw van Happy Home van de grond te krijgen.

Stichting Woongroep Happy Home
p/a Rietgors 2 

3755 GD  EEMNES

Hartelijk dank voor uw donatie

Voldoende 

frankeren
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Woongroep Happy Home gaat aan de Eemhof in Eemnes 
plaats bieden aan 16 jongeren met een verstandelijke 
beperking. Zij gaan hier zelfstandig wonen in een eigen 
appartement met ondersteuning van een team zorg- 
professionals. Naast de eigen appartementen komen er  
2 gemeenschappelijke huiskamers waar samen gekookt 
en gegeten wordt. Deze ruimten bieden ook de mogelijkheid 
om samen tv te kijken; kortom een “huiskamer”. 

Na zorgvuldige voorbereiding is het gelukt om op deze mooie locatie het project te realiseren. De 
oplevering is eind 2014. Er is nog een flink pakket aan voorzieningen die bekostigd moeten worden. 
Het gaat om de inrichting van de gemeenschappelijke huiskamers en keukens en een pakket aan 
technische voorzieningen; ICT en domotica. En daarvoor vragen wij u om hulp. Met de bijgaande 
antwoordkaart kunt u eenmalig een bedrag doneren. Groot of klein, iedere donatie is welkom. 
Vul de kaart snel in en doe hem vandaag nog op de post en steun daarmee dit sympathieke doel.

www.woongroephappyhome.nl 
Mail secretariaat@woongroephappyhome.nl
Facebook www.facebook.com/woongroephappyhome
Telefoon 035-6850315      KvK 50324756      De stichting heeft een ANBI status

Wie zijn we

Samen op weg naar wonen, werken en genieten!

Eenmalige machtiging SEPA
Naam 

Adres 

Postcode    Plaats     Land

IBAN               

BIC*

Plaats          Datum    

Handtekening
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Woongroep Happy Home om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Eenmalig €  
        Maximaal € 750,00 per machtigingskaart

Naam Stichting Woongroep Happy Home
Adres p/a Rietgors 2 
Postcode  3755 GD   Plaats Eemnes  Land Nederland
Incassant ID  NL26ZZZ503247560000
Kenmerk machtiging     Reden betaling Donatie

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Deze kaart afgeven of verzenden naar Stichting Woongroep Happy Home (eventueel in envelop ivm privacy bankgegevens).
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