
Word donateur van Stadslandbouw Mooieweg! 
 
Waarom zoeken we donateurs?   
Vanaf de start in 2014 levert Stadslandbouw Mooieweg ieder jaar een groeiend assortiment verse 
groenten aan de Voedselbank Arnhem. Op natuurlijke wijze en met liefde geteeld door onze 
vrijwilligers. Ook lukt het ons om ieder jaar weer de productie te verhogen.   
Om dit succes voort te zetten en verder uit te bouwen hebben we inkomsten nodig.  Daarmee 
kunnen we kosten van bijvoorbeeld zaaigoed, gereedschap, water en stroom blijven betalen. Dat 
is belangrijk omdat we niet te veel van subsidies afhankelijk willen zijn. We zoeken daarom 
donateurs die ons willen helpen om verder te groeien.  
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ik word donateur van Stadslandbouw Mooieweg!  
 
Naam      
 
Adres     
 
Postcode + plaats   
 
e-mailadres    
 
 
Ik steun Stichting Stadslandbouw Mooieweg met een bijdrage van: 
 
□  10,- per jaar   □  25,- per jaar  □  50,- per jaar   □ ander 

jaarlijks bedrag van €.. 
 
□  een eenmalige gift van € .. 

 
 
Wij sturen u een nota voor het door u gekozen bedrag.  
 
Uw handtekening      
 
 

Wat krijgt u terug als donateur? 
 

 Een gegarandeerd goed gevoel! 
 Onze digitale nieuwsbrief met informatie over onze 

activiteiten en ons jaarverslag. 
 Bij donatie van € 10 :  keuze uit een groentepakket óf 

deelname aan onze jaarlijkse donateursactiviteit   
 Bij donatie van € 25 : een groentepakket groot én 

deelname aan onze jaarlijkse donateursactiviteit   
 Bij donatie van € 50 of meer : een groentepakket extra 

groot én deelname aan onze jaarlijkse donateurs-
activiteit   
 

U mag zelf kiezen wanneer u uw groentepakket wilt 
ophalen. Mail ons even van tevoren! 
Donateursactiviteit 2019:  U bent van harte welkom op 4 
oktober om pizza te komen eten en ‘Stadslandbouw by 
Night’ te ervaren. Of neem als donateur gratis deel aan 
een van de vele workshops op 5 oktober! 

Deze strook graag ingevuld en ondertekend 
inleveren  aan de Mooieweg 17 in Arnhem.  
 
Of stuur het op aan:  
Stadslandbouw Mooieweg, Jane 
Addamsstraat 4, 6836 KZ Arnhem. 
 
Per email aan slbmooieweg@gmail.com 


