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De Regenboog is een huis voor iedereen die te 
maken heeft met een ziekte die niet meer te genezen 
is en op korte termijn zal overlijden. Mensen kunnen 
hier in de laatste fase van hun leven wonen en de 
zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig 
hebben in een aangename, huiselijke sfeer.  
 
Palliatief centrum De Regenboog is gelegen in hartje 
Kralingen naast verpleeghuis Pniël. Een team van 
vrijwilligers en beroepskrachten staat dagelijks klaar 
om zorg en aandacht te bieden.  
 
Wij hebben uw steun nodig  
Met uw steun kunnen wij middelen die wij voor ons 
werk nodig hebben, aanschaffen. Zo kochten wij met 
giften bijvoorbeeld een douchebrancard.  
Het aanpassen van onze badkamers en de keuken 
staat al een tijd op onze wensenlijst. Helpt u ons om 
dit mogelijk te maken?  
 
Uw gift is aftrekbaar 
Wij zijn in het bezit van een ANBI-status. Dat betekent 
dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. U kunt ons 
bijvoorbeeld met een éénmalige of jaarlijkse gift 
steunen. U maakt daarvoor gebruik van het 
machtigingsformulier. U kunt natuurlijk ook zelf een 
bedrag overmaken naar ons bankrekeningnummer: 
 
NL12 INGB 065 191 0226  
t.n.v. Stichting Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn 
o.v.v. bijdrage aan De Regenboog.  
 
Bij voorbaat dank namens de bewoners, de 
vrijwilligers en de beroepskrachten van  
De Regenboog.  

 
 
 
 

Machtigingsformulier 
Ik machtig Stichting Lelie zorggroep wonen, zorg en 
welzijn tot:*  
 
O een éénmalige afschrijving van €  ...........  
O een jaarlijkse afschrijving van €  .............. 
*graag aankruisen wat van toepassing is 
 
van bankrekeningnummer .........................................  
o.v.v. bijdrage aan De Regenboog. 
 
Naam: ........................................................................... 
 
Adres: …......................................................................... 
 
Postcode: …..……………………………………………………………… 
 
Plaats: ......................................................................... 
 
Ingangsdatum: ………..………………………………………………… 
 
Handtekening: …………………………………………………………... 
 
U kunt dit formulier mailen of sturen naar: 
 
Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn 
Palliatief centrum De Regenboog 
Antwoordnummer 824 
2900 WB Capelle aan den IJssel 
E deregenboog@leliezorggroep.nl  
 
Meer informatie  
Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem 
dan rechtstreeks contact met ons op:  
 
Palliatief centrum De Regenboog 
Oudedijk 11  
3062 AB  Rotterdam  
T   (010) 27 26 444 
E   deregenboog@leliezorggroep.nl

 


