Mens en Tuin
verdient uw steun
word vriend!

Mens en Tuin is al meer dan 25 jaar een
zorgtuin in de stad Den Haag.
In de afgelopen tijd hebben honderden
mensen zich door het werken in deze tuin
kunnen ontplooien in hun ( tijdelijk) moeilijke
leven. Dit was mogelijk doordat de gemeente
Den Haag hier subsidie voor gaf. Door
bezuiniging is dit nu gestopt. Dit betekent dat
Mens en Tuin op eigen kracht verder moet.

Maak het verschil en word vriend. Het kan al
vanaf € 35,- per jaar.
Wilt u liever een bepaald onderdeel voor uw
rekening nemen dan kan dat ook. Dat kan
gereedschap zijn, of delen van de inventaris.
Op onze website vindt u een lijst van
onderwerpen met de bedragen daarbij. U kunt
ook contact opnemen met de penningmeester
( info@mensentuin.nl).

Een aantal deelnemers neemt voor de
financiering een persoonsgebonden budget
mee. Dat is niet voor iedereen mogelijk.
Daarom zijn we meer dan ooit afhankelijk van
gelden van vrienden en belangstellenden.

Mens en Tuin heeft een ANBI verklaring,
zodat u uw gift van de Inkomstenbelasting
kunt aftrekken binnen de regels die de
belastingdienst daarvoor hanteert.

Zonder steun komt Mens en Tuin serieus in de
problemen. Zorg er met ons voor dat dit niet
gebeurt.

Wij houden u op de hoogte door ons
Vriendenbulletin. U kunt dit per mail of over
de post ontvangen.

Vul het antwoordformulier in of meldt u aan via een e-mail: info@mensentuin.nl

Antwoordformulier
Ondergetekende wil Vriend worden van Mens en Tuin.
Naam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
wordt vriend voor €

per jaar.

Ik wil het Vriendenbulletin per mail / per post ontvangen (doorhalen wat u niet wenst).

Stichting Mens en Tuin Hillenraadweg 35, 2532 AD Den Haag I E-mail: info@mensentuin.nl
www.mensentuin.nl

Plak hier een
postzegel

Stichting Mens en Tuin
Hillenraadweg 35
2532 AD Den Haag

