Project
VZW Lia

vzw Abram is een zorgnetwerk dat door
zorginhoudelijke, ondersteunende en
intersectorale samenwerking continu zoekt
naar meerwaarden voor de cliënten en de
medewerkers van de partners.

VZW ABRAM

Netwerk van
zorgvoorzieningen
Partners
ONDERSTEUNEN VAN VRIJE TIJD
vzw LIA | JEUGDZORG

FONDS VRIENDEN
VAN ABRAM

Geef jij ons een zetje?

De leefgroepen voor de jonge kinderen in Sombeke
beschikken over een gezellige privétuin. De huidige
speeltoestellen zijn verwijderd omdat ze oud en onveilig waren. We vinden ontspanning én een veilige
omgeving belangrijk. Graag willen we ieder kind de
kans geven om plezier te maken en zich uit te leven.
We dromen van een houten schommel aangevuld
met eventueel een klauterspeeltoestel.

Wil u ons graag steunen?
Dat kan via storting*
op bankrekeningnummer
BE10 0000 0000 0404
Koning Boudewijnstichting
Brederostraat 21, 1000 Brussel
*gebruik de bijhorende
gestructureerde mededeling

JEUGDZORG | VZW LIA
WWW.VZWLIA.BE
BEAUFORT
DE MORGENDSTER

Gestructureerde mededeling

***018/0250/00344***
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Giften vanaf 40,00 euro per jaar
geven een belastingvermindering.

VZW Abram

Hospitaalstraat 17, 9100 Sint Niklaas
www.vzwabram.be | info@vzwabram.be
Volg ons vzw Abram

BEHEERD DOOR DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING
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AANKOOP RISKJA–FIETS
vzw Samen Ouder | OUDERENZORG

Project
VITAZ

Wil jij de bewoners de kans geven (terug) de
wind in hun haren te voelen?

Op fietsen staat geen leeftijd, ook wie minder mobiel
is willen we laten genieten van een fietstocht. Met de
Riskja-fiets kunnen twee bewoners samen met een
begeleider uitstappen doen in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum. Een uitstap naar de
winkelstraat, het park, … dat ziet toch iedereen zitten?
Op die manier blijven de bewoners deel uitmaken van
de lokale omgeving.

ZORGPAD VOOR EEN KIND
MET OVERGEWICHT

VITAZ | CAMPUS SINT-NIKLAAS MOERLAND

Project
VZW SPOOR 56

Project
SAMEN OUDER

Help jij mee aan een gezonde toekomst voor
kinderen met overgewicht?

Kinderen met ernstig overgewicht verdienen ook
een gezonde toekomst. De kinderartsen van VITAZ
bieden een specifiek – multidisciplinair – zorgpad aan
voor de behandeling van kinderen met ernstig overgewicht. Afwisselend gezond eten, leuk bewegen, lief
zijn voor zichzelf, emoties kunnen handhaven en een
goede nachtrust vormen de kernwaarden. Door uw
hulp wensen we de financiële toegankelijkheid van
dit zorgtraject te stimuleren. Zo kunnen kinderen die
behoren tot een financieel kwetsbare groep de regie
terug meer in eigen handen nemen en houden in het
herleiden van hun overgewicht.

INRICHTING BUITENSPEELWEIDE
vzw Spoor 56 | JEUGDZORG

Help jij mee de tuin om te toveren naar een
fijne plek om in te ravotten?

De jeugdzorg tracht naast een zorgvuldige begeleiding ook extra aandacht te geven voor spel en ontspanning. Aan de nieuwbouw te Dendermonde willen we graag de buitenspeelweide inrichten en ook
aan de bestaande gebouwen te Hamme willen we de
ontspanningsmogelijkheden voor jongeren en kinderen uitbreiden. We denken aan schommels, een
trampoline, …
OUDERENZORG | VZW SAMEN OUDER
JEUGDZORG | VZW SPOOR 56
WWW.SPOOR56.BE
DAGERAAD HAMME
CAROLUS NIEUWKERKEN WAAS
ST-VINCENTIUS DENDERMONDE

Gestructureerde mededeling

***018/0250/00243***
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WWW.SAMENOUDER.BE
WZC DE ARK
WZC HET HOF
WZC HEILIG HART TEREKEN
WZC GROOTENBOSCH
WZC HOFSTEDE
WZC ’T HEUVERVELD

Gestructureerde mededeling

***018/0250/00445***

VITAZ CAMPUS SINT-NIKLAAS MOERLAND
WWW.VITAZ.BE

Gestructureerde mededeling

***018/0250/00142***
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