Hier kunnen wij met onze hersenen niet bij:
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hersenletsel optimaal te organiseren.
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gespecialiseerde revalidatie slechts
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de kwaliteit van het leven en verzorging

Het leven van deze mensen, en hun

van mensen met hersenletsel,

omgeving, staat volledig op z'n kop.
Dat is gezondheidszorg in Nederland.

Onderzoek

Hier kunnen wij met onze hersenen

We steunen ook onderzoek. Ën dan

niet bij.

vooral naar de gevolgen die hersenletsel
met zich meebrengt,

Hersenletsel.nl behartigt belangen

Steun onze lobby en zorgdal iedereen

De vereniging helpt u en 6.000 andere

kan rekenen op de broodnodigezorgen

leden met het zo veel mogelijk terug
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ons op Facebook.

K'ljk

op hersenletsel.nl en like

oplopen van hersenletsel.
We verzorgen regelmatig praktische

informatíebijeenkomsten en bieden alle
mogelijke hulp en informatie,
We ontwikkelen hulpmiddelen waarmee
u beter met de gevolgen van uw hersenletsel kunt omgaan.
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Ja, ik steun hersenletsel.nl en schrijf mij in als:
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Vaste donateur, bepaal hieronder uw bijdrage (u ontvangt Hersenletsel Magazine bij een
donatie van € 32,50 of meer per jaar)

¿ € 32,50 per

jaar

Lid of vaste donateur Buitenland à € 45,00 per jaar
Extra gezinslid à € 15,00 per jaar

Vaste donateur bijdrage €
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Handtekening

E

lk machtig hiermee Hersenletsel.nl om jaarlijks mijn contributie/donatie
automatisch te incasseren. Als dank ontvang ik een welkomstgeschenk,

Dus gebruik

E

Geen machtigìng

en word lid!

Na verwerking krijgt u een bevestiging van inschrijving van het secretariaat van hersenletsel.nl

je hersenen

Stuur deze inschrijving in een gefrankeerde gesloten envelop aan:
Hersenletsel.nl, Den Heuvel 62,6881 VE Velp

