
Samen met u kunnen we de

Antroposofische Gezondheidszorg versterken

Hoe we dat kunnen doen leest u aan de ommezijde.
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Dit is een brief  

voor u  

van Antroposana

Volgend jaar viert de Antroposofische Gezondheidzorg 
 haar 100ste verjaardag  

en daar willen we extra aandacht aan besteden.
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Aan deze persoon geef ik een jaar 
lidmaatschap cadeau

U kunt deze (gehele*) brief ingevuld en in een envelop zonder postzegel sturen naar:

Antroposana

Antwoordnummer 7136

3700 TC Zeist 

Dhr.         Mevr.  Voorletters ________ Achternaam _______________________________________

Straatnaam ________________________________________________________Nummer _________

Postcode ________________ Plaats  ___________________________________________________

Email  ___________________________ Geboortedatum ____________________________________

*  Onderaan deze brief staan uw gegevens,  
wilt u die er niet afknippen?
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Geacht lid van Antroposana,
Wij danken u hartelijk voor uw trouwe steun. Een nieuw jaar staat 

voor de deur en om in 2020 ons werk nog beter voort te kunnen zet-

ten hebben wij uw hulp nodig. 

Volgend jaar viert de Antroposofi sche Gezondheidzorg haar 100ste verjaardag en 

daar willen we extra aandacht aan besteden. Wij betrekken graag iedereen die 

gebruik maakt van deze zorg bij ons werk en willen dit feestje dus samen met u 

vieren. 

De afgelopen jaren merken we dat de zorg die we zo belangrijk vinden steeds 

meer onder druk komt te staan en dat het belangrijker wordt dat Antroposana, 

namens iedereen die er gebruik van maakt, strijdt voor het behoud van deze zorg. 

Daar hebben we uw steun bij nodig!

U kunt een lidmaatschap van 35 Euro aan iemand cadeau doen waarvan u weet 

dat deze persoon ons werk belangrijk vindt. Met elk nieuw lid kunnen wij mooie 

dingen doen.

Met de extra opbrengsten zorgen we in 2020 voor meer zichtbaarheid en belan-

genbehartiging bijvoorbeeld door een nog grotere aanwezigheid in de wachtka-

mers met ons magazine Ita en onze folders. Er komt een speciale uitgave van Ita 

rondom 100 jaar Antroposofi sche Gezondheidszorg en we maken extra middelen 

vrij om in Brussel een krachtig geluid te laten horen.

Doet u mee?
U kunt een nieuw lid opgeven door zijn/haar gegevens op deze brief in te vullen 

(aan de ommezijde) en deze in een envelop terug te sturen aan Antroposana. 

Antroposana heest  een antwoordnummer (z.o.z.) dus u hoest  geen postzegel te 

plakken. Het lidmaatschap dat u cadeau doet brengen we in rekening via uw eigen 

lidmaatschap voor 2020.

Wij wensen u een goede Kerst en jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Antroposana
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