Dorpsakker De Parel
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
T: 0343-723 780
ING: NL91 INGB 0000 134279
t.n.v. De Parel, Amerongen

Word vriend van Dorpsakker De Parel en sponsor ons!
Dorpsakker De Parel is een ecologische dorpstuin voor en door Amerongers, waar het motto: ‘Ontvangen
en doorgeven met hart en handen’ centraal staat. De Parel is een plek waar mensen elkaar ontmoeten,
samen werken aan een mooie bloemen- en groententuin, samen genieten en delen in de opbrengst van
het land.
De Parel wil verbinding leggen met de mensen in Amerongen en tussen mensen onderling. Dit kunnen
mensen zijn die vanwege allerlei oorzaken niet in het gebruikelijke arbeidsproces participeren, mensen
die extra inkomsten in natura kunnen gebruiken, daginvulling zoeken, asielzoekers etc. Met name die
mensen die op of onder het sociaal minimum leven en geen werk hebben komen in aanmerking, maar
verder ook iedereen die graag tuiniert en wil meewerken aan de opbouw van De Parel kan als vrijwillger
meedoen.
De Parel werkt met werkgroepen die samen (een deel van) de akker bewerken en onderhouden op een
ecologisch verantwoorde manier. De oogst wordt onder elkaar verdeeld en/of verkocht. De opbrengst
wordt weer opnieuw geïnvesteerd in aanschaf van zaad en benodigdheden voor het komende jaar.
De Parel is een initiatief zonder winstoogmerk. Voor het opzetten van De Parel, het aanleggen van paden
en basisbeplanting, het slaan van een bron en de eerste aanschaf van groente - en bloemenzaden en
gereedschap hebben wij uw steun nodig. Ook voor het beheer en behoud van De Parel op de langere
termijn zal jaarlijks geld nodig zijn. Daarvoor hebben we u nodig!
U kunt ons al helpen door één vierkante meter van De Parel te adopteren voor 1 EURO per maand!
Door uw bijdrage helpt u De Parel te laten groeien totdat op alle 6000 m2 prachtige gewassen of bloemen groeien.
Wanneer u één of meerdere vierkante meters adopteert, houden wij u op de hoogte van
activiteiten en ontwikkelingen op De Parel door middel van de speciale nieuwsbrief. U bent altijd welkom
De Parel te komen bezoeken!
Vult u het bijgevoegde machtigingsformulier in? Wij zijn u enorm dankbaar voor uw steun en
meeleven! *

*

Stuur het bijgevoegde machtigingsformulier op naar:
Zendings-Diaconessenhuis “Bethanië”, Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE, Amerongen.

Machtigingsformulier

S€PA

voor doorlopende automatische incasso

Dorpsakker De Parel
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
T: 0343-723 780
ING: NL91 INGB 0000 134279
t.n.v. De Parel, Amerongen

Ik adopteer _____ m2 van Dorpsakker De Parel voor 1,- per m2 per maand
(beide regels invullen)
□ € 5,□ € 10,□ € 25,□ anders: _________________
□ per maand / □ eenmalig
□ Ik verleen de Gemeenschap van Zendings - Diaconessen in Nederland toestemming om bovenstaand
bedrag af te schrijven door gebruik te maken van onderstaande machtiging.
□ Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief ! Email: ___________________________________________
1.
1a.

Gegevens opdrachtgever
Naam:

1b.

Adres:

1c

Postcode: [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

1e.

Bedrag:

1g.

Rekeningnr. opdrachtgever (IBAN):

2.

Ondertekening opdrachtgever

2a.

Datum:

2b.

Plaats:

2c.

Handtekening :

3.
3a.
3b.
3c.
3e.
3f.

Gegevens incassant
Naam:
Gemeenschap van Zendings - Diaconessen in Nederland t.n.v. Dorpsakker De
Parel
Adres:
Jan van Zutphenweg 4
Postcode: 3958 GE
1d. Plaats: Amerongen
Rekeningnr. incassant: ING: NL91 INGB 0000 134279
Reden afschrijving : ‘gift Dorpsakker De Parel’

3g.

Het bedrag wordt afgeschreven op [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] (dag-maand-jaar)

1d.

Plaats:

[ ][ ][ ],[ ][ ]

Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om eenmalig/doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af
te laten schrijven.
Belangrijk voor u:

U machtigt de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk
intrekt

Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

