
Voor iedereen
Meer dan 400.000 keer per jaar 
helpt VieCuri mensen uit de regio 
Noord-Limburg. Mogelijk kent u (of 
bent u) iemand die in VieCuri gehol-
pen is. Samen met VieAmi kunt u 
direct bijdragen aan uw omgeving 
en helpt u patiënten aan een meer 
prettige beleving van de zorg, die ten 
goede komt aan hun gezondheid.

Voorbeelden van extra’s
Door steun van sponsors en dona-
teurs rijden er twee Parkeertaxi’s voor 
mensen die slecht ter been zijn over 
het parkeerterrein van VieCuri Venlo. 
Daarnaast kunnen nierpatiënten in 
VieCuri Venlo en Venray gebruikma-
ken van iPads, voor een beetje afl ei-
ding tijdens het dialyseren. 

Uw steun
Als VieAmi Vriend steunt 

u VieCuri al vanaf €3,- per 

maand in het bieden van 

iets extra’s voor patiënten. 

Wij zijn blij met elk bedrag!

Word 
VieAmi 
Vriend!
Medewerkers en specialisten 
van VieCuri zetten zich elke 
dag in voor zorg op topklinisch 
niveau voor de mensen uit de 
regio Noord-Limburg. Zoals 
een ziekenhuis hoort te doen, 
besteedt VieCuri het zieken-
huisbudget volledig aan de 
best mogelijke medische en 
verpleegkundige zorg. 
Stichting VieAmi draagt bij 
aan het bieden van iets extra’s 
in de beleving van die zorg 
voor de patiënten van VieCuri.
Waardevol voor patiënten, 
onze regio en het ziekenhuis. 



Ja, ik steun de patiënten van VieCuri!
Optie 1
Ik machtig Stichting VieAmi om, tot wederopzegging, maandelijks een bedrag af te 

schrijven van:  €3,-     €5,-     €10,-     €15,-     anders: €
 
Optie 2
Ik machtig Stichting VieAmi om een eenmalige donatie af te schrijven van: € 

Optie 3
Ik heb een ander idee om VieAmi te steunen, namelijk: 

dhr/mevr (doorstrepen wat niet van toepassing is)

voornaam en achternaam

geboortedatum

straat, postcode en woonplaats

e-mailadres

datum    

rekeningnummer (IBAN) 

    handtekening

Alles ingevuld? U kunt de bon ingescand mailen naar: info@vieami.nl
Of stuur deze bon terug naar: Stichting VieAmi, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo

Vragen of suggesties?
Wij horen graag van u!
www.vieami.nl / info@vieami.nl / 077-3205138

Als VieAmi Vriend houden we 
u op de hoogte van nieuws 
en projecten van VieAmi. 


