Putten, 23 juli 2019

Aan mogelijke sponsors van Dementievriendelijk Putten,
Een belangrijk doel van de Week van de dementie, die in Putten plaatsvindt van zaterdag 14 tot en
met zaterdag 21 september, is het onder de aandacht brengen van de ziekte van Alzheimer en het
kweken van begrip voor de mensen die eraan lijden. Maar een minstens zo belangrijk doel is het
creëren van mogelijkheden voor deze mensen om momenten van geluk te beleven.
Dit kan door allerlei activiteiten aan te bieden. Bijvoorbeeld het kinderkookcafé, waarbij ouderen en
kinderen samen aan de slag gaan. Of projecten waarbij zij samen een leuk dagje uit kunnen beleven.
Aan ouderen wordt zelf ook gevraagd waar zij behoefte aan hebben, waarna wensen mogelijk in
vervulling kunnen gaan.
Het organiseren van deze activiteiten kost uiteraard geld. Daarvoor vragen we uw medewerking; van
de Puttense horeca, de winkeliers en andere bedrijven en instellingen in Putten. Streven is om een
bedrag op te halen van 40.000 euro, om daarmee aan de slag te kunnen gaan met de projecten.
U kunt daar op verschillende manieren aan bijdragen. Door met een team van vijf tot tien personen
deel te nemen aan de rollatorrace rond de Oude Kerk, op zaterdag 21 september, Wereld Alzheimer
Dag 2019. Of door individuele deelname aan een van de activiteiten rond Hoeve Ruimzicht op
dezelfde dag: een trainrun, een klompenpadwandeling of een fietstocht.
Een andere mogelijkheid is het sponsoren van Dementievriendelijk Putten. Om maatwerk mogelijk te
maken, zijn er vier sponsorpakketten samengesteld, variërend van deelname aan een training tot een
compleet VIP-pakket. In de bijlage staan de mogelijkheden overzichtelijk op een rijtje. Mogen we op
uw medewerking rekenen?
En mogen we de komende periode contact me u opnemen om de mogelijkheden te bespreken? Alle
informatie over de Week van de dementie is te vinden op www.liefdementie.nl.
Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité,
Astrid van Schaik, Theater Stroud Putten
René van der Leest, Zorgerf Buiten-Land
Reijer van den Brink, Stichting Gelukkig ouder worden/Kindcentrum Putten
Kees Paap, Stichting Welzijn Putten
Marco van Driel, Stroud
Jack van Zundert, Bibliotheek Noordwest Veluwe

