
 

Gelegen aan de Noordsingel t.o. Winkelcentrum Leidsenhage. Geopend dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00  

                                                                

DE STADSTUIN HEEFT UW HULP NODIG, WORD NU DONATEUR OF VRIJWILLIGER! 

Stadstuin Rusthout is een initiatief van burgers en door burgers! We zijn trots dat we met 

de inzet van vrijwilligers en tegen minimale kosten een prachtige groene oase binnen onze 

gemeente hebben gecreëerd. Een plek waar het heerlijk toeven is voor jong en oud, waar je 

de natuur kunt beleven, waar je “natuurlijk” kunt spelen en waar je kunt ontdekken hoe 

groenten en fruit bloeien en groeien en hoe ze smaken en hoe en waar kippen eieren leggen. 

Maar ieder jaar is het weer een uitdaging om voldoende menskracht en financiële middelen te 

werven om er een blijvend succes van te maken. Daarom vragen wij u: help ons! 

Door donateur te worden, met een eenmalige gift of door u op te geven als vrijwilliger. 

Wees welkom om samen met buurtbewoners aan dit prachtige initiatief mee te werken! 

Het komende jaar hebben we grootse plannen. Zo willen we de natuurspeeltuin uitbreiden, 

kleden we het terras verder aan, wordt een kas gebouwd, willen we nog meer dagen per week 

geopend zijn en werken we aan het organiseren van nog meer (groen gerelateerde) 

evenementen voor jong en oud. 

Overtuigd? U kunt onderstaande strook invullen, scannen en mailen naar: 

info@stadstuinrusthout.nl of inleveren bij de Stadstuin. U kunt ook gewoon de hieronder 

gevraagde gegevens naar ons mailen. Op www.stadstuinrusthout.nl vindt u meer informatie. 

 

Onze stichting is ANBI erkend, d.w.z. dat uw gift of donatie fiscaal aftrekbaar is.  

Bank: NL57RABO 0174915055 t.n.v. Stichting Vrienden van Rusthout. 

========================================================================================================= 

NAAM:………………………………………………………ADRES:…………………………………………………………….……….POSTCODE…………………………… 

PLAATS:……………………………………………………TEL:…………………………………….EMAIL: …………………………………………………........................ 

□ Ik meld mij aan als donateur/sponsor voor 10/25/50/………..euro per jaar 

□ Ik heb interesse om vrijwilliger te worden: benader mij s.v.p. om te verkennen wat de mogelijkheden zijn 

mailto:info@stadstuinrusthout.nl
http://www.stadstuinrusthout.nl/

