




Zaterdag 30 maart - morgen (ca 9.00 – 13.00)
Zaterdag 30 maart – middag (ca 13.00 – 17.00)
Zaterdag 13 april – morgen (ca 9.00 – 13.00)
Zaterdag 13 april – middag (ca 13.00 – 17.00)



Ja, ik wil wel contactpersoon van de groep zijn (dat betekent dat ik ter voorbereiding een bezoekje op locatie
breng met een projectbegeleider van Present en de andere groepsleden daarna informeer).
Ik heb voorkeur voor een :



Praktisch Project – voor de Doeners | Bijvoorbeeld schilderen, sauzen, behangen, opknappen kinderkamer,
tuinieren, opruimen/schoonmaken etc. Omcirkel welke werkzaamheden je zou willen doen;



Sociaal Project – voor Jong & Oud| Vaak bij een woonvorm of instelling, bijvoorbeeld pannenkoeken bakken,
samen spelletjes doen, voorlezen etc. Aandacht geven kan iedereen en is ontzettend waardevol!
o Ik ben goed ter been, wandelen met bewoners doe ik ook graag
o Ik ben niet zo mobiel – ga liever niet wandelen
Naam:
Mail adres:
Telefoonnummer:

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..

Mocht bij thuiskomst blijken dat het je agenda-technisch toch niet lukt op de aangemelde datum,
laat het ons dan weten via info@presentdeventer.nl. Dan zoeken we samen naar een oplossing!

Aanmeldformulier Veranderdagen Voorjaar 2019
Ja, ik doe mee aan de Veranderdagen en wil me graag inzetten op:
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Lever dit antwoordstrookje uiterlijk zondag 3 maart in bij één van de diakenen (of in de collectezak van de diaconie)
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