Help mee en doneer
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Wij hopen, met uw hulp, onze mooie plannen te kunnen realiseren. Wij bieden de
deelnemers onze activiteiten gratis aan. Dat is zonder sponsors niet mogelijk.
Stichting Heroes 4 Life is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is aantrekkelijk voor donateurs
omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel
voor losse als voor periodieke giften.

Volg ons op Facebook
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Wilt u ook uw financiële bijdrage leveren,
neem dan contact met ons op.
www.heroes4life.nl
088-3690777
secretariaat@heroes4life.nl
Veldoven 7b, 8271 RT IJsselmuiden
Voor donaties: NL26TRIO0338830561
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Stichting Heroes 4 Life organiseert
zeilvakanties voor chronisch- en ernstig
zieke kinderen en jongeren in de
leeftijd van 4 t/m 25 jaar.
Het doel is om gezinnen en jongeren te
laten genieten van een onbezorgde
vakantie, waarbij ze even hun zorgen
kunnen vergeten en nieuwe contacten
kunnen leggen.
Ook zin om even lekker uit te waaien
op het water?
Ga lekker met ons mee.
Onder begeleiding van de schipper
varen we over het IJsselmeer, het
Markermeer of de Waddenzee. Iedereen
kan en mag meehelpen, uiteraard naar
je eigenmogelijkheden. Door de
aanpassingen aan boord en de inzet
van onze vrijwilligers maken het voor
iedereen mogelijk om actief deel te
nemen aan het zeilen. Je zal ontdekken
dat je meer kan dan je nu denkt

www.heroes4life.nl

Stichting Heroes 4 Life organiseert:
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• Zeilvakanties voor chronisch en ernstig zieke jongeren van
16 t/m 24 jaar;
• Zeilvakanties voor gezinnen met een ernstig- of langdurig
ziek kind;
• Zeilvakanties voor broer(tjes)/zus(jes) van een ernstig ziek
kind;
• zeilvakanties voor gezinnen waarvan een kind(je) door ziekte
is overleden.

We varen op de Vrijheid...
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...en de Meridiaan:
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Kijk voor meer informatie over de schepen op: www.meridiaanholland.nl

Kijk voor meer info en aanmelding op
onze website:

www.heroes4life.nl

