Omdat elke jongere zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen

Waar vind je ons?
In De Mantel van Sint-Maarten

Enkele voorbeelden:
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De aankoop van een zwempak als je wil
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leren zwemmen.

Voor verdere informatie en al je
vragen kan je bij ons terecht tijdens
de openingsuren:

nodig hebt om de cursus te volgen.

Het inschrijvingsgeld van een cursus
of een workshop naar keuze.
De aankoop van het materiaal, dat je

Het lidgeld van een sportclub of
hobbyclub naar keuze.

Ik ben aanwezig op:


maandagvoormiddag van 9u tot 12u
 woensdagnamiddag van 13u tot 16u
 of op afspraak

Kledij, sportschoenen of materiaal, dat je

nodig hebt om mee te kunnen doen.
Het inschrijvingsgeld van een lokaal
themakamp of sportkamp.

ALTIJD WELKOM!
Betekenis van JUBE KIDS: just being a kid
(gewoon kind kunnen zijn / jube = vreugde brengen)

Nog vragen?
Aarzel dan niet om eens langs te komen
op ons adres of ons te contacteren via
mail of telefoon.

financiële of materiële hulp
voor naschoolse activiteiten

Omdat elke jongere gelijke kansen verdient

JUBE KIDS?

Voor wie?

Een aanvraag indienen?

JUBE KIDS wil jongeren helpen die zich,

Voor jongeren tussen de 6 en 18 jaar,



omwille van een klein budget, niet kunnen

die wonen in de regio van Aalst

inschrijven in een naschoolse activiteit.

en waarvan de ouders of opvoeders



Zie: www.armoedebestrijdeninaalst.com





Je kan een aanvraag indienen met hulp van

een gezamenlijk inkomen hebben dat

Je kan een aanvraagformulier ophalen op
ons adres of downloaden via de website.

lager is dan de Europese armoedegrens.

een sociaal werker, die goed op de hoogte



of een UiTPAS met kansentarief hebben

is van je gezinssituatie: de zorgcoördinator



of recht hebben op een verhoogde

van je school, het CLB, een professionele

tegemoetkoming bij de mutualiteit

buurtwerker of jongerenwerker, enz.

De procedure


Bezorg ons een aanvraagformulier.



We onderzoeken of je aanvraag binnen de
gekozen criteria valt.



Indien je in aanmerking komt, plannen we
met jou en je ouders een gesprek.

Wij helpen je zoeken naar financiële steun



of materiële hulp, zodat je kansen krijgt om
je talenten te ontwikkelen.

Meer uitleg over de procedure vind je
terug op onze website.

V.U.: VZW pastorale werking van het dekenaat Aalst, Sint-Martensplein 5, 9300 Aalst
vrij van zegel (art. 198 Wetboek der taksen — ten 7de)

