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Bij ons heeft iedere
jongere een uitdagend
toekomstperspectief

STAL DE WORP
de Ambelt Herfte
Samen werken aan jouw toekomst

Stal de Worp
Stal de Worp is de boerderij van de Ambelt
Herfte.
De boerderij bestaat uit twee gebouwen met
daarnaast een aantal buitenverblijven.
Op dit moment hebben we: geiten, schapen,
konijnen, parkieten, kanaries en overige vogels,
duiven, kippen, cavia’s, twee ezels en varkentje
Sientje.

Financiering

Donateursbon

De boerderij wordt deels bekostigd uit het schoolbudget, maar moet eigenlijk zichzelf in stand
houden.
De Vrienden van de Ambelt dragen ons een warm
hart toe en schenken soms een bedrag waar we
onderhoud en vernieuwingen van bekostigen.
Daarnaast zijn we afhankelijk van giften,
schenkingen, vrijwilligerswerk en incidenteel
sponsoring.

JA, ik word donateur van Stal de Worp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Emailadres:
Donatiebedrag:

 €10,-

 €20,-

 €15,-

 €- -,-

Wijze van betalen
 Per bank overmaken
 Contant

Datum:

Handtekening:

Donateurs

De leerlingen worden betrokken bij het verzorgen van
de dieren (voeren, borstelen, knuffelen), het
onderhoud (uitmesten, reparaties, bestraten,
schilderen), het schoonmaken en krijgen natuurlijk
ook les op de boerderij. Een hele waardevolle
activiteit voor de kinderen (jong en oud) bij ons op
school!

Dankzij de steun van donateurs kan de boerderij de
tekorten aanvullen. Dit komt uiteindelijk ten goede
aan de dieren en de kinderen van de Ambelt Herfte.
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u
ons ondersteunen? Vul dan de donateursbon in.
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van
harte welkom en zal zeer goed besteed worden.
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan
www.ambelt.nl
(locaties, kies: Herfte Herfterlaan 39 Zwolle)

Dit aanmeldingsformulier kunt u opsturen naar of
inleveren bij De Ambelt Herfte of bij Stal de Worp.
Het donateurschap geldt altijd voor een schooljaar.
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