Waarom is uw steun
nodig?
De vzw wordt toch gesubsidieerd
door de Vlaamse overheid?
Correct, maar wist u dat de subsidie
al onze kosten de levensduurte niet
volgt?
In 2004 werd in een onderzoek*
aangetoond dat de kloof met de levensduurte steeds groter wordt.
Toenmalig minister Vervotte bevestigde de juistheid van dit onderzoek
en beloofde een inhaalbeweging.
Een eerste stap werd gezet en …
enige jaren later weer ingetrokken.
Bovenop werden indexaanpassingen
door de overheid niet toegepast. We
gaan er dus financieel meer en meer
op achteruit. Vandaar onze nood
aan steun.
* Kwaliteitsnormenmodel, Vlaams Welzijnsverbond, 2004.

Wa t kan u steunen?
- de vzw Onze Kinderen werkt sinds
1945 met kinderen en gezinnen in
moeilijkheden en begeleidt hen binnen
de bijzondere jeugdzorg. Zij biedt op
vandaag zowel gezinsbegeleiding aan
de ouders als begeleiding aan de kinderen; indien nodig voorziet zij in tijdelijk verblijf van de kinderen in de
vzw ofwel komt de begeleiding aan
huis

Hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdzorg

GIFTEN

AFTREKBAAR VAN
UW BELASTINGEN

- u kan rechtstreeks het werken met
onze kinderen, jongeren en gezinnen
steunen : op vakantie gaan, een hobby
beoefenen, meegaan op schoolreis…
- u kan speciale projecten van de vzw
steunen zoals het netwerk solidaire
zorg, innoverende projecten of sociale
initiatieven

Uw gift draagt bij
aan de toekomst
van vele kinderen.

Voor meer informatie of een afspraak kan u
steeds terecht bij Paul Nieuwdorp,
algemeen directeur vzw Onze Kinderen
vzw Onze Kinderen
Blinde Rodenbachstraat 23
8800 Roeselare
Telefoon: (051) 22 21 44
E-mail: paul.nieuwdorp@vzw-ok.be

Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare
T.: 051/22.21.44
E: sociaalfonds@vzw-ok.be
www.vzw-ok.be

De dagelijkse werking
Wij begeleiden 144 kinderen, jongeren en hun
gezinnen binnen de bijzondere jeugdzorg. Allen
kampen zij met wat we noemen problematische
opvoedingssituaties.
Velen onder hen kennen deze problemen omdat
zij in hun leven geconfronteerd worden met tal
van andere problemen zoals ziekte, werkloosheid,
handicap, (generatie)armoede, psychiatrische
opname, etc.
Wij geloven in de kracht van elke mens en elk
gezin om de moeilijkheden in het leven zelf aan
te pakken, mits ondersteuning.
Maar ondertussen lijden velen van hen onder
financiële tekorten waardoor zij minder en minder aan het normale leven kunnen deelnemen. En
hun kinderen hebben ook recht op vakantie, een
hobby uitoefenen, mee op schoolreis gaan.
Alleen kunnen wij en zij deze kosten niet dragen.
Daarom zijn wij aangewezen op giften, groot en
klein, om deze extra kosten te kunnen dragen.

De speciale projecten
Netwerk Solidaire Zorg
In onze begeleidingen doen wij een beroep op de
samenleving. Zich vrijwillig inzetten voor de medemens wordt meer en meer zeldzaam.
Wij zijn steeds op zoek naar die witte raven die
zich willen inzetten voor een ander. En wij vinden
ze. Om de onkosten te kunnen betalen van vrijwilligerswerk , doen wij een beroep op uw gift. Het is
toch te gek dat vrijwilligers dit ook moeten dragen?
La Trao
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vormen van
begeleiden. Dat heet dan innoverend werken. En
als we een nieuwe vorm gevonden hebben en het
heeft succes dan komt de vraag hoe we daarmee
verder kunnen.
U raadt het al, door giften en sponsoring wordt het
mogelijk om op een creatieve manier kinderen en
hun gezinnen weer een stap vooruit te helpen. Hoe
klein of groot die stap ook is.

Kan u deze redenering volgen?
Dan nodigen wij u vriendelijk uit om een gift
over te maken aan onze vzw. Wij laten u weten
wat we met deze giften verwezenlijkt hebben, als
u dat wil.
U geeft onze kinderen en jongeren meer dan een
financiële gift, u geeft hen weer de kans op deelname aan een normaal leven, samen met hun
vrienden op school of in de buurt.
Zo staan ze niet meer buiten de wereld van hun
vrienden, maar er weer middenin.

Oudergroep
Ouders die kampen met problemen leven vaak
geïsoleerd, alleen. Als we hen regelmatig samenbrengen ervaren ze dat ze niet alleen zijn, dat ook
anderen een weg aan het zoeken zijn en dat geeft
weer moed om verder te gaan.
Wij engageren ons om met ouders, naast de begeleiding die zij krijgen, hen ook regelmatig nieuwe
kansen te bieden op een eigen sociaal netwerk.

Belastingvrijstelling
van bepaalde giften
U overweegt om te steunen met een gift.
Uw gift zal fiscaal aftrekbaar zijn indien u minimum 40 Euro per jaar doneert.
U ontvangt van ons een attest in het eerste kwartaal
na het kalenderjaar van de storting en bewaart dit.
Onze vzw is erkend door de overheid met
het nationaal nummer 0410 412 245.
Alle giften worden door ons geregistreerd en
gerapporteerd zoals het wettelijk bepaald wordt.
U wil een speciaal project kiezen en ondersteunen?
Dat kan want elk project of elke afdeling krijgt een
eigen naam en codenummer. Bij uw overschrijving
noteert u in de mededeling “ Naam / Codenummer/”. In de begeleidende brief vindt u deze gegevens.
U kan een eenmalige gift overmaken of u wil zich
engageren voor een langere periode? U kan dan een
vaste opdracht geven aan de bank voor een jaarlijkse gift.
De giften worden gestort op :
Sociaal Fonds Vzw Onze Kinderen ,
Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare
reknr. : BE76 7380 3688 6795

Wij danken u om uw keuze tot het overmaken van een
(jaarlijkse) gift te willen overwegen. U helpt kinderen en
gezinnen die wij begeleiden ermee vooruit.
Informatie kan u vinden op onze website www.vzw-ok.be

