LEGE FLESSENBON ACTIE
Gun ouderen en mensen met zorg een
nog mooiere vakantie!

Al ruim 50 jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl vakanties voor (eenzame) senioren en mensen die
in het dagelijks leven extra begeleiding of zorg nodig hebben. Dankzij onze vrijwilligers bezorgen we
jaarlijks 2400 vakantiegasten een heerlijke, zorgeloze vakantieweek. Steunfonds
Hetvakantiebureau.nl steunt met de ontvangen giften deze vakanties al 25 jaar.
De vakantiegasten die samen met de vrijwilligers, van aangepaste fietsen en rolstoelen gebruik
maken, genieten er enorm van om op deze manier toch nog buiten te komen en soms ook nog eens
zelf te kunnen fietsen of überhaupt buiten te komen. Wij willen graag meer van deze fietsen en
rolstoelen aanschaffen zodat er nog meer vakantiegasten van deze activiteit gebruik kunnen maken.

Helpt u mee?
Lever uw flessenbon in en laat de rolstoelfiets en duofiets rijden
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Of maak uw gift over naar Steunfonds Hetvakantiebureau.nl in Lunteren,
rek.nr. NL28RABO0337565856
Voor meer informatie over de vakanties:
Hetvakantiebureau.nl Postbus 6, 6740 AA Lunteren
Telefoon 0318-486610 / www.hetvakantiebureau.nl / info@hetvakantiebureau.nl

Actie ‘Doneer met een flessenbon’
Lege flessen hebben we allemaal wekelijks. Daarom zetten we een laagdrempelige
actie op met het inzamelen van flessenbonnen.
Hoe ga je aan de slag?
Met de poster (in een L-mapje of geplastificeerd) en jouw verhaal over de vakanties, ga
je naar de supermarkt(en) in jouw woonplaats. Vraag naar de supermarktmanager en
vertel over de vakantiemogelijkheden voor eenzame senioren en mensen met zorg en
dat daar veel hulpmiddelen en aangepaste vervoersmiddelen voor nodig zijn.
Bespreek met de supermarktmanager de mogelijkheid om de actie te starten bij de
flessenautomaat, de periode van een maand (liefst langer) en vraag of er een brievenbus
of iets dergelijks is om de bonnen in te deponeren. Veel supermarkten hebben daar al
iets voor ontwikkeld. Maak ook de afspraak over het verzilveren van de flessenbonnen;
waar en hoe vaak je dit kunt doen.
Anders kun je wellicht zelf een ton neerzetten of een box ophangen wat niet makkelijk
door anderen te openen of mee te nemen is.
Na de actieperiode, of als het een lange periode is, tussentijds, haal je de flessenbonnen
op, verzilvert deze bij de kassa of informatiebalie en dan maak je het bedrag over naar
Steunfonds Hetvakantiebureau.nl, rekeningnummer NL28RABO0337565856.
We vinden het leuk om te horen of het jullie gelukt is om een actie op te zetten in een
supermarkt. Alvast bedankt voor je inzet!

