Met liefde gemaakt
een vaste plek voor vriendschap,
respect en een goed gesprek.

STICHTING CAFÉ DE LIEFDE
Bruggestraat 5
3841 CM Harderwijk
Tel. 06 42656924
email: teun@cafedeliefdeharderwijk.nl
Kvknummer: 59227206
RSIN nummer: 853377455
Bankrekeningnummer: NL16 RABO 0140571876

HELP JIJ MEE BOUWEN?
CAFE DE LIEFDE - UITGAAN & BINNNENKOMEN
Bruggestraat 5, Harderwijk - cafedeliefdeharderwijk.nl

WIL JE CAFÉ DE LIEFDE ONDERSTEUNEN?
Dat zouden we ontzettend waarderen! Voor het opknappen en inrichten van ons pand aan de Bruggestraat 5 is namelijk best veel geld nodig.
Je kunt ons steunen met fysieke hulp (als je handig bent), maar zeker ook met een ﬁnanciële bijdrage. Een deel van de
investering gaan we bijeenhalen door middel van crowdfunding. Zo kun je onderdeel worden van deze droom!

Geïnteresseerd? Dit zijn de mogelijkheden:

Crowdfunding actie

HELP CAFÉ DE LIEFDE BIJ DEZE STAP!

Café de Liefde organiseert (als het
weer kan) regelmatig evenementen die
draaien om vriendschap, verrassende
gesprekken en alles wat het leven de
moeite waard maakt. Denk aan een
bierproeverij, een politiek café en een
cocktailworkshop. Ook vindt regelmatig
de ‘Zondag met Café de Liefde’ plaats,
een gezellige, informele bijeenkomst
met een goede spreker.
Jarenlang was Café de Liefde ‘on tour’ in
Harderwijk. Een eigen locatie was er nog
niet. Maar sinds kort is die er wel: een
sfeervol cafépand aan de Bruggestraat 5,
in de binnenstad van Harderwijk.

We zijn ontzettend blij met dit pand
en maken er een gezellige
ontmoetingsplek van. Een echt
café met een eigen stijl, waar
iedereen welkom is en met
respect en aandacht voor
elkaar.
Kijk op onze website
cafédeliefdeharderwijk.nl
als je meer wilt weten.

PAKKET 1

PAKKET 2

PAKKET 3

Steun ons voor € 250,- en ontvang:
• Tegoedbonnen voor drie keer onze
met liefde gemaakte Borrelbox. De
Borrelbox bestaat uit bakjes met
lekkere tapas-hapjes, smeersels &
iets om mee te dippen. We vullen
hem voor je aan met wijn en bier,
gepresenteerd op een houten
broodplank (die is gemaakt door de
mensen in de werkplaats van het
Leger des Heils).

Steun ons voor € 500,- en ontvang:
• Pakket 1 en daarnaast:
• Twee tegoedbonnen (steeds voor
twee personen) voor onze High tea
of High wine bij Café de Liefde. De
catering in Café de Liefde wordt
overdag deels verzorgd door mensen
met een geestelijke beperking.

Steun ons voor € 1000,- en ontvang:
• Pakket 1 + 2 en daarnaast:
• Twee tegoedbonnen (steeds voor
twee personen) voor een volledig
verzorgde Pinchos-avond in Café de
Liefde. Een avondje hemels genieten
van lekkere pinchos (tapas) hapjes
en drankjes.
• Een uitnodiging (voor twee
personen) voor de feestelijke
opening van Café de Liefde (datum
volgt) inclusief hapjes en drankjes.

HELP JE ONS DEZE DROOM VERDER
WAAR TE MAKEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET TEUN!

Teun van Garderen
teun@cafedeliefdeharderwijk.nl
06 42 65 69 24
Bruggestraat 5, 3841 CM Harderwijk
Sowieso dank voor je aandacht.
En als je in de buurt bent: graag tot ziens in de Bruggestraat 5!
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