
We kregen dit jaar allemaal een heftige wake-up call. De ondubbelzinnige boodschap is: 
onze gezondheid is direct verbonden met de gezondheid van de natuur. We moeten terug in 
balans komen. Een gezonde mens op een gezonde aarde. Samen Natuurlijk Gezond, dus! 

Dáár is de stichting Nature For Health dagelijks mee bezig. En we doen dat graag samen met jou. 
Help je mee met je betrokkenheid en/of financiële steun? 

Onze missie is om de kwaliteit van het leven van mens én natuur vergroten. In de gezondheidszorg, 
thuis, in wijken, op het werk, in groengebieden en natuurgebieden. Daar werken we aan met passie, 
vastberadenheid en daadkracht.

•      We laten zien wat natuur doet voor de fysieke en mentale gezondheid, en hoe je daar gebruik 
         van kan maken. Zeker in deze corona-pandemie is dat belangrijker dan ooit! 
•      We helpen de gezondheidszorg te vergroenen, fysiek, maar ook in behandelingen. 
•      We vergroenen wijken, met aandacht voor kwetsbare ouderen en hun zorgverleners
•      We werken samen met jongeren. Door inzet van de natuur bieden we hen meer perspectieven
•      We werken aan helende landschappen, van lokaal tot internationaal niveau.

Help je mee?  
Jijzelf, jouw bedrijf of jouw organisatie kunnen dit doen door een donatie te geven. Eenmalig of 
structureel, dat is natuurlijk vrijblijvend. Klik hier om een donatie te doen. 

We zijn je bijzonder dankbaar voor je bijdrage aan een gezondere mens en een gezondere natuur. 

Nature For Health heeft als officieel goed doel een ANBI status en je donatie is dus fiscaal aftrekbaar. 
Ook is Nature For Health een ‘1% for the planet’ non-profit partner. Dat betekent dat bedrijven 
1% van hun omzet kunnen afdragen aan maatschappelijke organisaties, zoals Nature For Health. 
Geïnteresseerd? Klik hier. 

Ga voor meer informatie naar www.nfhfoundation.com
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