
WORD SUPPORTER 
VAN PRISMA

WORD SUPPORTER 
VAN PRISMA

Actief voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking

kijk ook op www.stichtingprisma.nl/supporters

Prisma 
vrijwilliger Jan
Prisma 
vrijwilliger Janvrijwilliger Jan

Prisma moet het nu 
hebben van mensen zoals u
Sti chti ng Prisma biedt Amsterdammers met een 

verstandelijke beperking al 40 jaar passende 
vrijeti jdsbesteding. Dat kan dankzij de inzet van 

ruim 250 vrijwilligers. De gemeente Amsterdam 
vindt ons werk van groot belang, maar heeft  er 

geen geld meer voor beschikbaar. We moeten het 
nu hebben van mensen die uit eigen omgeving 

weten hoe belangrijk het is dat onze acti viteiten 
voor langere ti jd ondersteund worden, want 
zonder hun bijdrage kunnen we niet verder. Prisma supporter 

Ronald, vader van 
Nahla (8 jaar) 
ging u al voor...

“Mijn dochter Nahla doet mee aan Meet2Move, een sporti eve acti viteit van Prisma in 
Amsterdam Noord. Sti chti ng Prisma 

biedt bijzondere kinderen en jongeren 
de mogelijkheid acti viteiten te volgen, 

wat voor velen vanzelfsprekend is. 
Zij krijgen de vrijheid en aandacht 
onder begeleiding van betrokken vrijwilligers. De vreugde daarbij is onbetaalbaar.” 

GEEF!



Deelnemer 
Melissa 
(37 jaar):
“Weet je waarom ik 
dansen heel erg leuk vind? 
Ik vind het leuk om goed te 
bewegen met alle andere 
dames en heren van de 
dansschool. Om het met 
z’n allen te doen” 

Doet u mee? Stuur de ingevulde formulieren in een envelop naar:
STICHTING PRISMA 
Zwanenburgwal 206
1011JH Amsterdam

020 - 886 62 60 
supporters@stichtingprisma.nl www.stichtingprisma.nl

Deelnemer Roberto (51 jaar) 
vertelt: “Ik vind de gezelligheid en de 
sfeer het leukste van het Prisma Koor”

GEEFDOOR!

Steun ons goede werk en 
zorg dat mensen met een 
verstandelijke beperking hoe 
dan ook acti ef blijven. Het is zo 
belangrijk voor hen. Sti chti ng 
Prisma verwelkomt elke gift  en 
elke vorm van betrokkenheid bij 
onze acti viteiten. Wij hopen op 
u te mogen rekenen. Supporters 
alvast heel veel dank. 
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MET UW (ONLINE) DOORLOPENDE 

MACHTIGING KUNNEN WE WEER 

JAREN VERDER

Sti chti ng Prisma heeft  dus geld nodig. Zo simpel 

is het. En u kunt ons helpen. Wij zijn het meest 

geholpen met een maandelijkse bijdrage. Dan is 

er conti nuïteit in wat wij Amsterdammers met een 

verstandelijke beperking kunnen bieden en kunnen 

we weer jaren verder.

• Vul dus het machti gingsformulier in en 

stuur het naar onderstaand adres. 

• U kunt ook eenvoudig online doneren. 

• En natuurlijk anderen oproepen om uw    

goede voorbeeld te volgen. 


