
  Nalaten aan het Careyn Zorgfonds
U kunt ervoor kiezen om het Careyn Zorgfonds 
met een legaat of erfstelling op te laten nemen 
in uw testament. 

Legaat - U kunt bij de notaris een legaat voor 
het Careyn Zorgfonds in uw testament laten 
opnemen. Een legaat is een bepaling waarmee 
u met name genoemde goederen of een 
vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling - Bij een erfstelling laat u het 
Careyn Zorgfonds geheel of gedeeltelijk als 
erfgenaam in uw testament opnemen.

Uw notaris kan u verder informeren. U kunt ook 
contact met ons opnemen.

Uw bedrijf als vriend
Ook bedrijven zijn van harte welkom om Vriend 
van het Careyn Zorgfonds te worden. Dat 
kan al vanaf een jaarlijkse bijdrage van 250 
euro. Donaties in natura zijn ook mogelijk. U 
krijgt vermelding op onze website, u ontvangt 
tweemaal per jaar het Vriendennieuws met 
artikelen over de cliënten en projecten die u 
steunt. U wordt ook uitgenodigd voor  
bijzondere en informatieve  
bijeenkomsten. 
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Eindelijk weer een normaal sociaal leven…

“Ik wilde jullie bedanken voor het mobieltje 
en het jaarabonnement. Echt een geweldig 
geschenk voor iemand die van de voedselbank 
afhankelijk is! Na 5 jaar ziekenhuis, 
operaties en chronisch ziek te zijn kan ik  
nu weer een beetje een sociaal leven opbouwen. 
En Appen is gratis, dus dat helpt ook!” 

U kunt ons op veel 
manieren steunen!

Postadres
Postbus 900
3100 AX Schiedam

Bezoekadres
Neckardreef 6
3562 CN Utrecht

www.careynzorgfonds.nl
E-mail info@careynzorgfonds.nl
tel. 030 – 258 81 02

KvK nr 41179021
Bankrekeningnummer:  
NL04 INGB 0650 6660 54

Wanneer humane zorg 
om een aanvulling vraagt



Jaarlijks doen honderdduizenden mensen in ons 
land voor korte of langere tijd een beroep op 
verpleegkundige zorg. Mensen die het in hun eentje 
niet redden. Zieken, gehandicapten en ouderen,  
die nauwelijks rond kunnen komen...

Careyn doet prima werk, maar deze zorg is niet 
altijd toereikend. Soms is er echt geen geld 
voor een nieuw gehoorapparaat of voor extra 
behandelingen. 
Allemaal noodzakelijke aanvullingen om te 
komen tot humane zorg. Maar ook zaken die via 
de reguliere regelingen onmogelijk gefinancierd 
kunnen worden. En zaken die mensen soms echt 
niet zelf kunnen betalen en waarvoor zij ook geen 
beroep kunnen doen op eigen familiekring.  

In zulke gevallen kan het Careyn Zorgfonds helpen. 
De medewerkers van Careyn weten wanneer hun 
cliënten iets extra’s nodig hebben. Zij kloppen in 
schrijnende situaties aan bij het Careyn Zorgfonds 
voor hulp. Dat geeft de zekerheid dat het geld voor 
de juiste dingen wordt ingezet. Het fonds springt 
nooit bij wanneer het verzoek binnen de reguliere 
regelingen thuishoort.

Wanneer humane zorg om 
een aanvulling vraagt

Lees meer over ons werk op 
www.careynzorgfonds.nl

U kunt ons op veel manieren steunen

Toch een nieuw gehoorapparaat…

“Ik werd onwel in de kerk en moest met de  
ambulance vervoerd worden. De rekening,  
375 euro, moest ik zelf betalen (eigen risico  
ziektekostenverzekeraar). Dat heb ik betaald  
vanuit mijn vakantiegeld van de AOW.  
Maar dit bedrag had ik gereserveerd voor een 
nieuw gehoorapparaat. Dankzij uw gift heb ik  
nu toch een nieuw gehoorapparaat!”

Waarom ik vriend ben…

“Na het overlijden van mijn man ben ik 
het Careyn Zorgfonds gaan steunen.  
Zo kan ik mijn dank uitdrukken voor de 
jarenlange uitstekende zorg waarmee hij 
in de laatste levensjaren thuis is omringd. 
De thuiszorgmedewerkers van Careyn 
stonden dag en nacht klaar om het lijden 
te verzachten. Ook ikzelf heb altijd veel 
liefdevolle steun ervaren. Als donateur 
kan ik nu iets terugdoen voor een ander.”  

  Eenmalige donatie
U kunt het Careyn Zorgfonds steunen met een 
eenmalige donatie. Op onze website kunt u een 
formulier aanvragen voor een eenmalige machtiging. 

  Zelf iets organiseren
U kunt het Careyn Zorgfonds ook geweldig steunen met een leuke 
inzamelingsactie. Bijvoorbeeld:

•  Heeft u een bijzondere verjaardag of jubileum te vieren? U kunt dan  
het Careyn Zorgfonds vermelden als cadeautip aan de genodigden of  
het cadeaugeld laten toekomen aan ons fonds. 

•  Staat u met tweedehands spullen op een vrijmarkt? Overweegt u een 
verkoopactie op een Open Dag, een straatfeest, dorpsfeest of braderie? 
Bijvoorbeeld de verkoop van uw eigengebakken koeken, fruit, drankjes 
enz. Dan kunt u de opbrengst laten toekomen aan het Careyn Zorgfonds 
en dit ook bekend maken. 

Het Careyn Zorgfonds denkt graag met u mee en kan u voorzien van 
publiciteits materiaal. Wij kunnen u ook adviseren over belastingtechnisch 
voordeel zodat de opbrengt extra interessant wordt.

Word Vriend van het Careyn Zorgfonds
U kunt Vriend van het Careyn Zorgfonds worden 
door ons jaarlijks of maandelijks met een vast 
bedrag te steunen. Als Vriend ontvangt u ons 
Vriendennieuws met artikelen over de cliënten  
en projecten die u steunt. En u wordt uitgenodigd 
voor bijzondere en informatieve bijeenkomsten. 
Meer informatie en het inschrijfformulier   
vindt u op onze website.
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Fiscaal aantrekkelijk steunen 
Het Careyn Zorgfonds heeft een ANBI verklaring 
van de belastingdienst wat inhoudt dat het 
Careyn Zorgfonds geen belasting over uw gift 
hoeft te betalen. Zo komt elke euro ten goede 
aan de cliënten van Careyn.
Bovendien maakt de ANBI verklaring uw gift 
belastingtechnisch extra aantrekkelijk.  
Een periodieke schenking is voor u zelfs volledig 
aftrekbaar. Kijk voor de voorwaarden en het 
formulier schenkingsovereenkomst op de website 
van de Belastingdienst.


