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Stichting De boom zonder vruchten heeft één grote missie. En die missie is om álle 

kinderen van jongs af aan te leren, te laten weten en te laten voelen dat ze mooi, leuk, 

krachtig, lief, uniek, wijs en samen wíj zijn. En hen mede hierdoor te helpen opgroeien tot 

evenwichtige mensen. Evenwichtige mensen zijn stralende mensen en stralende mensen 

maken een stralende wereld.  

 

Voor bedrijven die ons willen steunen en die net als wij geloven dat kinderen de toekomst zijn en dat 

wij daarin, via hen zelf, evenwicht kunnen brengen, bieden wij een keuze uit enkele 

vriendenpakketten. Het mes snijdt aan twee kanten. Als bedrijf draag je een steentje bij aan het laten 

opgroeien van kinderen tot evenwichtige volwassenen en je ontvangt een vermelding op onze 

website met een link naar de bedrijfswebsite. Hieronder de keuze uit de vier vriendenpakketten 

waarmee je Stichting De boom zonder vruchten kunt steunen en meteen in praktijk ook doorgeven. 

 

1. Hartsvrienden pakket à € 5.000,00  

Gift van € 2.000,00 en 5 educatieve programma’s voor basisscholen t.w.v. € 3.950,00 om 

kado te doen aan vijf scholen naar keuze. Wij begeleiden dan deze projecten. 

 

2. Beste vrienden pakket à € 2.500,00 

Gift van € 2.000,00 en 1 educatief progamma voor een basisschool t.w.v. € 790,00 om kado 

te doen aan een school naar keuze. Wij begeleiden dan dit project. 

 

3. Lieve vrienden pakket à € 1.500,00 

Gift van € 1.000,00 en 1 educatief progamma voor een basisschool t.w.v. € 790,00 om kado 

te doen aan een school naar keuze. Wij begeleiden dan dit project. 

 

4. Fijne vrienden pakket à € 1.000,00 

Gift van € 500,00 en 1 educatief progamma voor een basisschool t.w.v. € 790,00 om kado te 

doen aan een school naar keuze. Wij begeleiden dan dit project. 

 



 

www.deboomzondervruchten.nl 
 

 

 

 

 

Klik hier voor achtergrond, inhoud en opzet van het 8-weekse sociaal-educatieve programma van 

Stichting De boom zonder vruchten. 
 

! 

 

Mocht je één van de vriendenpakket een te grote aanschaf zijn, dan is natuurlijk ook iedere andere 

donatie zeer welkom. Met elke donatie of gift, groot of klein, zijn wij echt enorm dankbaar! 

 

Stichting De boom zonder vruchten 

Rekeningnummer: NL42 RABO 0342 3392 65 

Vermelding: Vrienden van Stichting De boom zonder vruchten 

 

Wil je meer weten, dan vertellen wij je graag alles over de missie, het programma en de plannen van 

Stichting De boom zonder vruchten. Je kunt ons bellen: Susanne Danielson +31 6 222 151 30 of 

Christel van der Gun +31 6 218 118 90, of e-mailen naar info@deboomzondervruchten.nl . 

http://www.deboomzondervruchten.nl/programma-basisscholen.html
mailto:info@deboomzondervruchten.nl

