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HELP MEE!
WINTER 2020-2021

Impressie nieuwbouw
Wie steunt u deze Kerst?
Een kerstcadeautje voor de dieren is natuurlijk
altijd van harte welkom!
Voor hun nieuwe verblijf komend jaar hebben we
nog diverse spullen nodig. Kijkt u gerust eens rond
in onze online “donatie webshop” en wie weet ziet u
daar iets moois dat u aan de dieren wilt schenken.

Bekijk ons
verlanglijstje op de
donatiewebshop:
www.ndz.nl/help

Het blijft spannend, zo’n grote verbouwing! Het
huidige gebouw van de Seniorenclub dateert uit
1985. Na 35 jaar is het gebouw hard aan vervanging
toe. Nieuwe inzichten in welzijn voor de dieren,
aangepaste methoden voor isolatie en verwarming
en meer plaats voor onze senioren maakten dat de
nieuwbouw een lang gekoesterde wens was. Een
grondruil met onze buren, het Van der Valk Hotel die
een stukje van onze grond nodig had voor de uitbreiding van het hotel, leverde -met enorme dank aan
v/d Valk- de nodige financiële middelen op voor de
nieuwbouw.
Wilt u een steentje (of een boompje/speeltje)
bijdragen? Dan zijn wij, én de oudere honden en
katten u natuurlijk bijzonder dankbaar.

DONEER VOOR
DE NIEUWE
INRICHTING!
NL81 INGB 0000 116 999

Adopteer onze senioren
Wilt u het verblijf van de oudere honden en katten
steunen? Dat kan met een (financiële) adoptie
van een van onze dieren. Voor € 5,00 per maand
adopteert u al één van de dieren en draagt u bij aan
onderdak, voeding en medicatie. Welk dier heeft uw
hart gestolen?
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Bedrijfssponsoring
Als organisatie wilt u natuurlijk ook het beste voor
de dieren. U steunt ons en wij steunen u met een
stukje bekendheid. Want we laten graag zien welke
zakelijke dierenvrienden we hebben.
Reclame voor u maar vooral een mooie bijdrage
voor de dieren natuurlijk! Wilt u meer informatie
over sponsor mogelijkheden? Kijk online op
www.ndz.nl/help of mail naar info@ndz.nl

WWW.NDZ.NL/HELP NL81 INGB 0000 116 999
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Impression new
construction
Who are you supporting
this Christmas?
A Christmas present for the animals is of course
always very welcome.
For their new home next year we still need various
items. Take a look around in our online “donation
webshop” and who knows, you might see something
beautiful that you want to give to the animals.

It remains exciting, such a major renovation! The
current building of the Seniors Club dates from
1985. After 35 years, the building is in dire need
of replacement. New insights into animal welfare,
adapted methods for insulation and heating and
more space for our seniors made the new building
a long-cherished wish. An exchange of land with
our neighbors, the Van der Valk Hotel, which
needed a piece of our land for the expansion of the
hotel, provided – with enormous thanks to v/d Valk
– the necessary financial resources for the new
building.
Would you like to contribute a stone (or a small
tree / toy)? Then we, and the older dogs and cats
are of course very grateful to you.

DONATE FOR
OUR SENIORS
CLUB!
NL81 INGB 0000 116 999

Adopt our Seniors
Do you want to support the residence of the older
dogs and cats? This is possible with a (financial)
adoption of one of our animals. For € 5.00 per
month you can already adopt one of the animals and
contribute to shelter, food and medication. Which
animal has stolen your heart?
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Corporate Sponsorship
As an organization you naturally also want the best
for the animals. You support us and we support you
with a bit of fame. Because we like to show you which
business animal friends we have. A piece of advertising for you but above all a nice contribution for the
animals of course! Would you like more information
about sponsor opportunities? Have a look online on
www.ndz.nl/help or send us an email at info@ndz.nl
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