De zorgpin

een symbool van waardering voor de zorg
Bedank je zorgverlener voor zijn of
haar goede zorg!
De zorgpin is een symbolisch cadeau
in de vorm van een mooie en
kwalitatieve pin die speciaal voor dit
doel ontworpen is. Een sieraad dat je
als zorgontvanger cadeau geeft aan je
zorgverlener om hem of haar te
bedanken voor goede zorg.
Een zorgmedewerker speelt vaak
(kort of lang) een belangrijke rol in het
leven van de patiënt, cliënt of bewoner.
De thuiszorgmedewerker die je hielp,
de EHBO-er die je leven redde,
de begeleider die je begreep.
De arts die er was voor jou of je gezin. De zuster die met eindeloos geduld je wond
verzorgde of de fysiotherapeut die je masseerde. Je collega die diensten voor je
overneemt. De mantelzorger die zich belangeloos inzet en je helpt.
‘Jij levert topzorg!’
Vaak zijn er geen woorden om iemand te bedanken. Dit cadeau zegt alles. Het staat
symbool voor waardering, en zichtbaarheid voor wat iemand heeft betekend.
Geen gewone zorg, maar goede zorg. Topzorg!En het leuke is: als je iemand met de
zorgpin ziet weet je dat die persoon goede zorg verleend heeft.
Persoonlijk cadeau
Met een persoonlijke tekst leg je uit waarom je dit cadeau geeft en waarom je je
waardering uit wilt spreken. Het cadeau wordt mooi verpakt en naar de ontvanger
gestuurd. Die kan het dragen of in de bijgeleverde standaard neerzetten om er met
trots naar te kijken.
Met jouw geschenk investeer je in de zorg van de toekomst
Een deel van de opbrengst van de zorgpin gaat naar een door jou gekozen doel dat
investeert in onderzoek voor een betere kwaliteit van de zorg. Nu en in de toekomst.
Bestel de zorgpin voor €15,- exclusief verzendkosten op www.zorgpin.nl en spreek je
dank uit met dit bijzondere geschenk!
Website: www.zorgpin.nl
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