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Wat doen we? 
Een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die als gevolg van beperkingen 

daartoe zelf niet meer in staat zijn en in een sociaal isolement dreigen te komen. 

 

Wat is onze doelgroep? 
De Zonnebloem is er voor (langdurig) zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. 

Het gaat om mensen met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, die door deze beperking 

eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken. 

 

Wat is mogelijk? 
Vaak hebben onze gasten nog een onuitgesproken wens. Wie weet kunnen wij er iets mee. 

De eigen bijdrage voor de gasten is marktconform, terwijl de kosten voor de vrijwilligers 

wordt gedragen door de afdeling. Naast bezoek aan huis van een vaste vrijwilliger en de 

jaarlijkse dagactiviteiten van de afdeling (er-op-uit)  is ook nog meer mogelijk, zoals: 

 

* Kleinschalige activiteiten voor 2 – 4 personen 

Samen met een vrijwilliger een terrasje pakken, naar het strand of theater. Vragen staat vrij 

en veel is mogelijk. 

 

* Kleinschalige activiteiten voor 4 – 8 personen 

Theaterbezoek, cabaret of musical is ook bespreekbaar. Per voorstelling zijn 8 kaarten 

beschikbaar. 

 

* Regionale of landelijke vakanties 

Voor Regionale Zonnebloemvakanties komen mensen in aanmerking die binnen of buiten 

rolstoel gebonden zijn en/of in bepaalde mate afhankelijk van zorg. Er is hiervoor echter 

wel een strenge selectie. 

De Nationale Zonnebloemvakanties zijn voor mensen die niet alleen rolstoel gebonden 

zijn, maar óók afhankelijk zijn van zorg. 

 

* Zonnebloemauto 

Mensen met een lichamelijke beperking (afhankelijk van rolstoel of 

scootmobiel) kunnen de rolstoelauto huren. Hiervoor is een speciale pas 

nodig. De kosten voor de pas bedragen eenmalig € 10,-.   

 

De huur van de auto die geschikt is voor 1 rolstoel plus 4 passagiers 

wordt voor een groot deel betaald door de Zonnebloem donateurs. 

  

ZONNEBLOEM INFO-BULLETIN 

DELFT-WEST / WESTERKWARTIER 

Dit bulletin bevat informatie voor onze Zonnebloem-vrijwilligers 

en gasten over de doelgroep, de wensen en mogelijkheden bij onze afdeling.  

 



Hoe zijn we in staat dit allemaal te doen? 
Onze afdeling kent ca. 40 vrijwilligers om dit mogelijk te maken. Er zijn 3 belangrijke 

bronnen van inkomsten waarvan de afdeling de activiteiten moet zien te bekostigen.  

Dat zijn: 

 

1)  Ledengelden 

Wij zijn vnl. afhankelijk van de bijdrage die we jaarlijks ontvangen van onze leden. 

Vindt u ons werk belangrijk en wilt u uw eigen Zonnebloemafdeling in Delft steunen?  

Wordt dan lid/donateur van de Zonnebloem, tel.  076-5646464  

of e-mail:  dienstencentrum@zonnebloem.nl 

Voor slechts € 2,- per maand of  € 15,- per jaar bent u al een heel jaar lid en ontvangt u 

periodiek informatie. 

 

2) Verkoop van loten voor de  Zonnebloemloterij 

Elk jaar houdt de Zonnebloem een Nationale Loterij met leuke prijzen. De afdeling 

ontvangt een deel van het in de eigen regio ingelegde geld om extra activiteiten te kunnen 

organiseren. 

   

3) Donaties en giften 

Soms ontvangt de afdeling spontaan een gift, vaak ter ondersteuning van een activiteit of 

om dankbaarheid te laten blijken voor de inzet van de afdeling. Ons banknummer is:   

NL50 RABO 0122 1599 85  t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem Delft-West. 

 

 
 

Wilt u meer weten over de activiteiten, vrijwilliger worden of heeft u hulp nodig bij het 

aanmelden als lid van de Zonnebloem, neem dan contact op met:  

-   Annamarie van der Heiden (activiteiten) tel. 015-2139034 

-   Marian Dongelmans (vrijwilligerswerk) tel. 06-54796807 
 

 

 
Dit bulletin is een uitgave van ZONNEBLOEM Afd. DELFT-WEST / WESTERKWARTIER. 
p/a Kristalplein 31, 2614 TX Delft. 
T: 015 – 212 4376 
E: j.vanherel@kpnplanet.nl 

 

Dit bulletin is mede mogelijk 

gemaakt door: 

SWL 
 

Servicebureau Welzijn Leidschendam 

 
E-mail: 

swleidschendam@gmail.com 

 


