Laat Nederland van zijn beste kant zien
Meer betrokkenheid creëren in onze samenleving. Met dat doel werd
het Oranje Fonds in 2002 in het leven geroepen en als nationaal
huwelijkscadeau aangeboden aan Prins Willem Alexander en
Prinses Máxima. Zo begon het. In de afgelopen jaren hebben we
uiteraard niet stilgezeten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een
belangrijk fonds op sociaal gebied en hebben we al veel bereikt.

Door het hele land steunt het Oranje Fonds
initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van mensen bij elkaar, bij hun buurt
en in onze samenleving. Een sport- en spel
dag waarin kinderen van allerlei culturen en achtergronden met elkaar kunnen
spelen en elkaar beter leren kennen. Een
buurthuis om diverse groepen mensen
een plek te geven elkaar te ontmoeten. Een
kookproject om het sociaal en maatschappelijk isolement van ouderen uitin de wijk
te verminderen. Allemaal inspirerende projecten die worden gedragen door de buurt,
en ondersteund door het Oranje Fonds.
Wij willen blijven doorgaan met het
ondersteunen van deze zo belangrijke projecten. Jaarlijks helpen we ruim 1.400 sociale projecten in Nederland en op Aruba
en de Nederlandse Antillen. En met meer
geld kan het Oranje Fonds nog meer doen
én bereiken. Wilt u zelf ook bijdragen aan
een betere samenleving en ons steunen?

Er zijn verschillende manieren om ons te
helpen. Wanneer u een groot bedrag wilt
schenken, maak dan gebruik van de mogelijkheid tot Gedeeld Geven of een Notariële
Schenking. Bijvoorbeeld door het schenken
van een (groot) bedrag, waarvoor wij uw
eigen Fonds op Naam kunnen oprichten.
Een gift via een notariële akte is natuurlijk
ook mogelijk. Of neem het Oranje Fonds
op in uw testament door middel van een
erfstelling of een legaat. Meer informatie
vindt u op www.oranjefonds.nl/steun
U kunt ook Vriend van het Oranje Fonds worden. Dat kan al vanaf € 15 per jaar. Aanmelden
kan via www.oranjefonds.nl/vrienden.
Alle hulp is welkom. Stort uw gift op
gironummer 888 444. Wilt u meer weten
over onze werkwijze en uw bijdrage aan
het Oranje Fonds?
Neemt u dan contact op met Ellen van
Gerven via vrienden@oranjefonds.nl of
bel 0900 – 44 88 448.

