
VRIJWILLIGERS

Stichting BijdeHandjes

werkt uitsluitend 

met vrijwilligers.

Onze vrijwilligers

ontvangen geen

vergoedingen.

We worden soms

ondersteund

door schenkingen

van bedrijven

en particulieren.

Onze club is hierdoor 

voor iedereen toegankelijk.

Stichting BijdeHandjes Oss
De vrijetijdsclub speciaal voor

kinderen met een verstandelijke

en/of lichamelijke beperking.

kijk op onze site voor meer info:

www.stichtingbijdehandjesoss.nl

Bel 06-40542670

of mail ons

info@stichtingbijdehandjesoss.nl  

Stichting BijdeHandjes Oss is aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat uw giften aan de stichting

fiscaal aftrekbaar zijn.

Een vrijetijdsclub speciaal voor

kinderen met een verstandelijke

en/of lichamelijke beperking.

Twee tot drie maal per maand

komen wij op woensdagmiddag

bij elkaar in De Sterrebosschool

in de Ruwaard Oss.

Kom eens kijken als je durft!

mailto:info@stichtingbijdehandjesoss.nl
http://www.stichtingbijdehandjesoss.nl/


Stichting BijdeHandjes Oss is

een vrijetijdsclub speciaal voor

kinderen met een

verstandelijke en/of

lichamelijke beperking.

Twee tot drie maal per maand, 

met uitzondering van 

schoolvakanties,

komen wij op woensdagmiddag bij elkaar

in De Sterrebosschool in de Ruwaard Oss.

De stichting werkt vanuit thema’s zoals

jaargetijden, Sinterklaas, Kerstmis

enzovoort.

Soms gaan we ook op excursie,

naar speeltuin Elckerlyc of de kinderboerderij.

Activiteiten kunnen afhankelijk van het

weer binnen of buiten plaatsvinden.

Naast de activiteiten in De Sterrebosschool en

omgeving kunnen we soms een door een

bedrijf gesponsord uitstapje maken.

Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke

structuur. De kinderen worden begeleid door

een groep ervaren en enthousiaste vrijwilligers.

Plezier is ons belangrijkste uitgangspunt,

zowel voor de kinderen als onze

vrijwilligers.

Veel kan, niets moet.

Omdat we deze kinderen goed willen 

begeleiden zijn er grenzen gesteld aan leeftijd

en aantal. Uw kind is welkom van zes tot 

veertien jaar.

Daarnaast kan onze groep zestien tot

maximaal achttien kinderen omvatten om

begeleiding op maat mogelijk te maken.

Spelen met gelijkgestemden, dat willen we.

Kinderen met een beperking vallen bij veel

leeftijdgenoten gemakkelijk buiten de boot.

Wij bieden een middagje
ontspanning.

Sinds 2015 zijn we een zelfstandige

stichting, daarvoor waren we vanaf 2004 al

actief onder de vleugels van een

wijkstichting.

Omdat we werken met vrijwilligers, die geen

vergoedingen ontvangen en  omdat we soms

vanuit enkele bedrijven ondersteund worden,

kunnen we de ouderbijdrage zeer laag houden.

Dit maakt onze club voor iedereen

toegankelijk.

Om te kunnen blijven werken zoals we willen,

zijn we altijd op zoek naar nieuwe

vrijwilligers.

Spreekt onze doelgroep u aan?

Ervaring met

kinderen met een

beperking

is prettig maar niet noodzakelijk.



De gemeende dankbaarheid van onze kinderen

is uw inspanning dubbel en dwars waard.
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