
Vrouwenopvang Rosa Manus
zoekt vrienden
Vrouwenopvang Rosa Manus vangt vrouwen en kinderen op die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld. Rosa Manus biedt verschillende vormen van begeleiding, 
variërend van een spreekuur huiselijk geweld tot opname en begeleiding. Rosa Manus 
biedt vrouwen en kinderen een veilig onderdak als dat nodig is. Rosa Manus werkt dan 
samen met deze vrouwen aan de voorbereiding op een zelfstandig bestaan. Uitgangs-
punt daarbij is de kracht van vrouwen en hun vermogen om oplossingen te vinden. 
Omdat het voor vrouwen en kinderen heel belangrijk is om in hun eigen omgeving te 
werken aan een leven zonder geweld, biedt Rosa Manus ook ambulante hulpverlening in 
de thuissituatie.
Binnen Rosa Manus is er natuurlijk ook speciale aandacht voor de kinderen en vinden er 
voor hen allerlei activiteiten plaats.

De  Stichting Vrienden van Rosa Manus bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden 
van Rosa Manus en zamelt geld of producten in om speciale projecten of activiteiten 
mogelijk te maken.  

Rosa Manus heeft hierbij uw hulp hard nodig.

U kunt helpen door u of uw bedrijf via onderstaande antwoordkaart als vriend 
aan te melden bij de Stichting Vrienden van Rosa Manus.

Ja, ik word (bedrijfs)vriend van Vrouwenopvang Rosa Manus

Naam:                                                                                                                                                   

Adres:                                                                                                                                                    

Postcode/woonplaats:                                                                                                                          

Telefoon:                                                                                                                                                

E-mail:                                                                                                                                                   

Rekeningnummer:                                                                                                                                

Bedrag:                                                                                                                                                  

Handtekening:                                                                                                                                      

Ik machtig de Stichting Vrienden van Rosa Manus, tot wederopzegging, om jaarlijks het 
bovenstaande bedrag automatisch van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

Ik stort eenmalig een bedrag van €                 op bankrekening 40.87.98.572 ten name van 
Vrouwenopvang Rosa Manus te Leiden, onder vermelding van Vrienden van Rosa Manus.

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
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In gesloten envelop retourneren aan:

Stichting Vrienden van Rosa Manus

Opaalstraat 302

2332 TH  LEIDEN

Graag geven wij u een idee waarvoor uw giften aan de 
Stichting Vrienden van Rosa Manus gebruikt worden. 

Onderstaand een willekeurige greep uit zaken die de 
vrouwen en kinderen, die bij Rosa Manus wonen, nodig 

hebben:

• Spelmateriaal voor binnen en buiten voor kinderen.
• Gezelschapspelletjes voor kinderen en volwassenen.
• Educatief materiaal voor moeders en kinderen.
• Uitbreiding bibliotheek: kasten en boeken.
• Training voor medewerkers in het kader van diversiteit.
•  Vakantieactiviteiten voor moeders en kinderen.
• Tijdelijke aanstelling van een pedagoog voor het 
 ontwikkelen van een project ‘Kinderen in de opvang’.
• Externe supervisor voor medewerkers (tijdelijk).

Word (bedrijfs)vriend van 


