Uw hulp
gevraagd
vrijwilligers
gezocht!

Alzheimeronderzoekfonds
Limburg zet zich in om meer
aandacht te vragen voor de
problematiek rondom dementie
en het belang van meer geld
voor méér onderzoek in
Alzheimer Centrum Limburg
van Maastricht UMC+. Zolang
er geen medicijn bestaat om
dementie te stoppen, is slechts
één antwoord mogelijk.
Een goed leven mét dementie
mogelijk maken voor patiënten
in Limburg en hun omgeving.
Behalve geld voor meer onderzoek, hebben we ook de hulp
van vrijwilligers héél hard nodig.
Vind je het leuk om een steentje
bij te dragen? Bij Alzheimer
onderzoekfonds Limburg maak
je als vrijwilliger het verschil.
Je ondersteunt belangrijk werk
bijvoorbeeld door ons te helpen
bij een collecte, de organisatie
van een benefietconcert met
onze ambassadrice Beppie Kraft
of het regelen van één van onze
evenementen of activiteiten die
dit jaar gaan plaatsvinden.

Bij ons is alle ruimte voor je als
vrijwilliger. Tijdens een kennis
makingsgesprek kun je aangeven
wat je kennis en ervaring is
én wat je graag voor het fonds
zou willen doen. Uiteraard kun
je rekenen op onze hulp en be
geleiding om de klus te klaren.
We maken goede afspraken
met elkaar, zodat we helder van
elkaar weten wat we kunnen
verwachten.
Heb je interesse?
Vul dan deze kaart in of
meld je aan via onze website
www.alzheimeronderzoek
fondslimburg.nl. Je kunt ook
mailen naar p.snijders@hfl.nl.
Heb je nog vragen? Of wil je
meer informatie, neem dan
contact op met
Paula Snijders, T (043) 4077 361
of M: 06 50 73 98 31.

Ja, ik meld me aan als vrijwilliger bij
Alzheimeronderzoekfonds Limburg.

Mijn gegevens

..................
Postzegel
niet
nodig
..................

Voornaam
m/v
.....................................................................................................................
Achternaam
.....................................................................................................................
Straat + nr.
.....................................................................................................................
Postcode + Plaats
.....................................................................................................................
Geboortedatum
.....................................................................................................................
Telefoonnummer
.....................................................................................................................
Mobiel
.....................................................................................................................
E-mail
.....................................................................................................................

Stuur deze kaart naar Alzheimeronderzoekfonds Limburg,
dan nemen wij contact met je op. Zie voor meer info
www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl
Alzheimeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking van
Alzheimer Centrum Limburg en Health Foundation Limburg.
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