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Stichting Vrienden van Estinea
Stichting Vrienden van Estinea spant zich in voor mensen die ondersteuning 
krijgen van Estinea. We zamelen geld in en leveren een bijdrage aan de 
realisatie van activiteiten, voorzieningen en zorgprojecten waar geen 
reguliere financiering voor is. Met jouw steuntje in de rug kunnen mensen 
met een beperking het beste uit zichzelf halen en volop meedoen in de 
samenleving. 

Vriend worden of doneren? 
Steun ons en word Vriend van Estinea. Dat kan als particulier en als bedrijf. 
Op www.vriendenvanestinea.nl vind je meer informatie en kun je het 
machtigingsformulier invullen. Je kunt ook eenmalig een donatie doen op 
bankrekeningnummer NL 55 RABO 030.0217.072. 

Herenstraat 21
Postbus 248
7120 AE AALTEN
T 088 49 50 113
M 06 33 37 46 03
www.vriendenvanestinea.nl

Stichting Vrienden van Estinea



We helpen bij het organiseren van 
activiteiten, zoals de jaarlijkse sportdag 
en de spel- en activiteitendag van Estinea. 
We stellen middelen beschikbaar, zoals een 
binnenschommel, tandem of duofiets. En we 
leveren een financiële bijdrage aan grote 
zorgprojecten waar veel mensen met een 
beperking hun voordeel mee kunnen doen.

Eigen kracht
In ruil voor een bijdrage van Stichting 
Vrienden doen we een beroep op de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van mensen 
met een beperking zelf. En op de mensen in 
hun directe omgeving. Zij kunnen financieel 
of in natura bijdragen. We stimuleren 
mensen met een beperking hiervoor hun 
sociale netwerk aan te spreken en 
hun netwerk te vergroten door 
nieuwe contacten te leggen 
in de buurt. Stichting 
Vrienden sluit hiermee 
aan bij de visie van 
Estinea.

Over Estinea
Estinea ondersteunt mensen met een 
beperking in de Achterhoek en Twente. 
Estinea levert een bijdrage aan hun 
levensgeluk en helpt hen bij het verwerven 
en behouden van een eigen plek in 
de samenleving. Hoe een gelukkig en 
waardevol leven er uitziet is voor iedereen 
anders. Estinea helpt mensen met een 
beperking hun eigen keuzes te maken, zo 
gewoon en zo zelfstandig mogelijk. Estinea 
ondersteunt hen op alle levensterreinen en 
helpt hen hun eigen netwerk in te zetten 
en te ontwikkelen. Zo werkt Estinea aan 
een sterkere samenleving. Een samenleving 
waarin mensen met een beperking volop 
meedoen.

Word Vriend!
Om echt iets te kunnen betekenen hebben 
we jouw hulp hard nodig. Als Vriend van 
Estinea zorg je ervoor dat mensen met een 
beperking echt mee kunnen doen in de 
samenleving. Je toont je maatschappelijke 
betrokkenheid en draagt zichtbaar 
bij aan hun levensgeluk. Je kunt 
Vriend worden als particulier 
of als bedrijf.

Gewoon meedoen in de samenleving en het beste uit jezelf halen. 

Mensen met een beperking hebben daarbij af en toe een steuntje 

in de rug nodig. Met hart en ziel zet Stichting Vrienden van Estinea 

zich hiervoor in. 

Stichting Vrienden van Estinea

Tuinconcert
De bewoners van de Hogestraat in 
Aalten ontvingen van Stichting Vrienden 
van Estinea een trapondersteuning 
voor de duofiets. Om iets terug te doen 
besloot de locatie een tuinconcert te 
organiseren. Begeleidsters José en 
Heidi: ‘Door sponsoring hebben we 
het concert zonder kosten kunnen 
organiseren. Het leverde veel op: een 
mooi optreden van een koor, leuke 
gesprekken met buren, vrijwilligers, 
familie en andere geïnteresseerden én 
een mooi bedrag in de giftenpot voor 
Stichting Vrienden van Estinea.’ 

Zorgproject
Via fondsenwerving en sponsoring 
hebben we ons met succes 
ingezet voor de aanschaf van vijf 
computers met vloerprojectie en een 
oogbesturingssysteem. Hiermee kunnen 
mensen met een ernstige meervoudige 
beperking de wereld om zich heen 
spelenderwijs leren ontdekken en 
beïnvloeden. Begeleidster Nienke: 
‘Als mensen regelmatig ervaren dat 
zij met hun ogen een verandering 
teweeg kunnen brengen, kunnen zij die 
communicatievaardigheden ook
op andere momenten gebruiken. Ze 
kunnen dan zelf keuzes maken, een 
betere interactie hebben met anderen in 
hun omgeving en op hun eigen manier 
meedoen.’


