Omdat elke jongere zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen

Honderden kansarme
kinderen lopen gevaar.

Wat mag je van ons
verwachten?

Eén op de zes kinderen in Aalst groeit op in

Op regelmatige basis een nieuwsbrief met

armoede. Opgroeien in een gezin, waar de

informatie over de impact van je gift en

basisbehoeften moeilijk te verkrijgen zijn,

enkele getuigenissen.

betekent dat je vroege leerervaringen mist

Een financieel jaaroverzicht over de

en niet dezelfde kansen krijgt die andere

ontvangen en uitgegeven giften.

Sponsorplan

JUBE KIDS

kinderen wel krijgen.
Hierdoor dreigt er veel opkomend talent

verloren te gaan of niet goed ontwikkeld te

Meer info:

worden.

In De Mantel van Sint-Maarten

We willen aan kinderen een kans geven om

Sint-Martensplein 4 te Aalst

zich met een groep, club of organisatie te

T 053 71 18 44 GSM 0499 83 33 43

verbinden, die aansluit bij hun interesses en

eddy.de.pauw@outlook.com

talenten.

www.armoedebestrijdeninaalst.com

Op die manier kunnen ze de vaardigheden
verwerven die ze nodig hebben om een
betere toekomst te creëren.

Jij kan het leven van een
benadeeld kind veranderen

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

financiële of materiële hulp
voor naschoolse activiteiten

Omdat elke jongere gelijke kansen verdient

Hoe kan jouw gift een
kansarm kind helpen?

Sponsorplan van het
project JUBE KIDS
De Koning Boudewijnstichting verleent haar

Elke schenker ontvangt van de stichting een

Met ons project willen we kinderen helpen

medewerking aan het project JUBE KIDS.

attest voor fiscale vrijstelling, als de gift 40€

zoeken naar de noodzakelijke financiële en

De giften vanaf 40€ per jaar aan de Koning

of meer bedraagt per jaar.

materiële steun die ze nodig hebben om zich

Boudewijnstichting, geven aanleiding tot een

Het attest wordt in februari van het jaar

in een club of organisatie in te schrijven en om

belastingvermindering van 45% op het

volgend op het jaar van de gift verstuurd.

op een waardige manier te kunnen
deelnemen (uitgerust zoals andere kinderen).

werkelijk gestorte bedrag. (art.1145/33 WIB).

Hoe je gift overschrijven?

Wie geen gebruik wil maken van de

Je stort je bijdrage op onze projectrekening,

belastingvermindering, kan zijn bijdrage

beheerd bij de Koning Boudewijnstichting:

storten op de rekening van de VZW pastorale

Praktisch:


Je schrijft je in als meter of peter van het
project JUBE KIDS via het contactformulier

werking van het dekenaat Aalst.

op onze website.

 IBAN: BE10 0000 0000 0404
 BIC: BPOTBEB1

 IBAN: BE68 7350 5351 9534

 Gestructureerde mededeling: 128/3151/00080

 vermelding: gift JUBE KIDS



Je kan kiezen voor een vrije gift of voor de
formule van een maandelijkse bijdrage van
5€, 10€ of 15€ voor de periode van 1 jaar.

Gebruik enkel de gestructureerde mededeling.



Je stort je bijdrage op de projectrekening

Zij maakt het mogelijk om je gift te identificeren,

beheerd bij de Koning Boudewijnstichting

die gelinkt is aan onze projectrekening.

of op de rekening van onze VZW.

