VRIJWILLIGERS
Stichting BijdeHandjes
werkt uitsluitend met
enthousiaste vrijwilligers.

Laat uw hart spreken
en steun ons

Een vrijetijdsclub speciaal
voor kinderen met een
verstandelijke en/of
lichamelijke beperking.

Toch is er geld nodig.
Voor huur van de ruimte.
Aanschaf van spelmateriaal.
Het maken van uitstapjes.
Soms worden we door
bedrijven en particulieren
financieel ondersteund.
Ouders betalen hierdoor
slechts een kleine bijdrage.

www.stichtingbijdehandjesoss.nl
Secretariaat 06-40542670
info@stichtingbijdehandjesoss.nl
bank NL 49 RABO 0170 4894 77
RSIN 855 034 154
Onze doelgroep is kinderen

Twee tot drie maal per maand
komen wij op woensdagmiddag
bij elkaar in De Sterrebosschool
in de Ruwaard Oss.
Kom eens helpen als je durft!
met een beperking,

in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.
Twee tot drie maal per maand
wordt op woensdagmiddag
een activiteit georganiseerd.

Hierbij wordt uitgegaan
van de capaciteiten van het kind.
Er wordt een duidelijke en
begrijpelijke structuur geboden,
waardoor de kinderen zich
snel op hun gemak voelen.
De stichting ontvangt geen subsidies
en is voor haar financiën
volledig afhankelijk van de
jaarlijkse ouderbijdrage
en van sponsoren.

Vrijwilligers en bestuursleden
ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.

Sinds 2004 zijn de
BijdeHandjes actief geweest
onder de vleugels van een
wijkstichting in Oss.
In 2015 is besloten om
een zelfstandige stichting op te
richten om op die manier ook
de ANBI-status te kunnen verkrijgen.
Deze status is inmiddels verleend.
Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn
voor de inkomstenbelasting.

Tijdens de activiteiten van
de BijdeHandjes zijn de kinderen
onder gelijkgestemden en kunnen
ze op hun eigen niveau presteren.

Op onze website ziet u wie
onze sponsoren zijn geweest.
Een deel sponsort ons met geld,
een deel sponsort met bijvoorbeeld
het gratis ter beschikking stellen
van speelmateriaal,
of door het verzorgen
van een uitstapje.
Draagt u als bedrijf of particulier
kinderen met een beperking
een warm hart toe?
Neemt u dan contact op met ons
secretariaat voor de mogelijkheden.
Uw notaris kan u ook inlichten
over de mogelijkheid om
onze stichting in uw laatste
wilsbeschikking op te nemen.

