
De compost, potgrond en de mestkorrels worden bij u thuis afgeleverd! Ook voor grotere bestellingen kunt u bij ons 
terecht. We komen het met plezier bij u afleveren en u kunt met uw tuin aan de slag. 

De opbrengst van de actie gaat naar de onderstaande doelen (50 / 50)

U hoeft de deur niet meer uit! U hoeft geen zware zakken meer te sjouwen. 

Mochten wij u niet thuis treffen en u wilt toch bestellen 

Bestellingen worden op zaterdag 7 maart bij u thuis bezorgd.

Wij halen van 10 t/m 15 februari uw bestelling op. 

dan kan dat ook per telefoon of e-mail. tel. (0529) 432752
www.compostactie.nl
info@compostactie.nl

Compostteam NGK/GKv Dalfsen

COMPOSTACTIE  2020

POTGROND  € 4,00 KORRELS  € 17,50COMPOST  € 5,00

40 liter (1 zak)

Goede kwaliteit

Eenvoudig te verwerken

Ca. 2 zak per 10-20 m2 tuin

Goede kwaliteit

Voor heidetuin

Verpotten van kamerplanten

Hoogwaardig natuurproduct

Gemaakt van kippenmest

Hoge bemestingswaarde

Diameter van 3 - 4 mm

1 zak ca 100 - 130 m2 

40 liter (1 zak) 25 kg (1 zak)

Het Hospice biedt ruimte aan twee gasten. 

Hospice 't Huis De Pastorie is 
een huis voor wie in de laatste 
fase van het leven gekomen 
is. Het is een  bijna-thuis-huis, 
waar gasten met warmte en 
betrokkenheid worden 
verzorgd. 

Vrijwilligers van het hospice nemen de dagelijkse 
verzorging op zich, ondersteunend aan de familie en 
naasten. Medische zorg wordt gegeven door de 
huisarts en de verpleegkundige thuiszorg. Twee 
coördinatoren leiden dit in goede banen.

Het verblijf in het Hospice wordt deels betaald uit de 
Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg en de 
eigen bijdrage van de gasten. Daarnaast steunt de 
dalfser gemeenschap het Hospice jaarlijks op vele 
manieren (o.a.  door stichting vrienden van Het 
Hospice). De benodigde aanpassingen worden ook 
door de gemeenschap  betaald. Dit jaar wordt de 
woonkamer uitgebreid.

          www.hospicedalfsen.nl

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van 
een grotere tafel met bijbehorende stoelen voor de 
woonkamer.

De gemeente stelt mensen in deze doelgroep instaat 
om zich bij Deelpakket Dalfsen aan te melden. Deze 
gezinnen kunnen een extraatje eens per maand goed 
gebruiken. Dat er (verborgen) armoede is in Dalfsen, 
is duidelijk! Met dit initiatief willen de kerken van 
Dalfsen, geïnspireerd door Jezus liefde voor 
iedereen, een kleine bijdrage leveren in het dorp. 

Met uw aankoop bij de compostactie steunt u het 
werk van Deelpakket Dalfsen. Zo kunnen wij, ook in 
2020 op deze wijze, het omzien naar elkaar als 
dorpsgenoten handen en voeten blijven geven. 

Met ruim 50 vrijwilligers voorziet 
Deelpakket Dalfsen iedere maand 
meer dan 130 adressen in het dorp 
Dalfsen van een voedselpakket. 
Deze mensen leven van een 
inkomen tot 10% boven het 
minimum en komen net niet in 
aanmerking voor de Voedselbank. 
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