
 

Hoera, feest!  

Ontvang een cadeaubox 
 

JUBE KIDS wil gezinnen ondersteunen 

die leven van een beperkt budget 

 

Hebben jullie binnenkort een feest te vieren? Dat kan een 

geboorte zijn, een communie- of lentefeest, of nog een ander 

belangrijk initiatiefeest. We willen je verwennen met een leuke 

cadeaubox, want wij vinden jouw feest heel belangrijk. 

 

De ouders kunnen bij de geboorte van hun kind kiezen uit: 

 een wikkeldeken of een babyjasje (zie foto’s) 
o https://armoedebestrijdeninaalst.com/geboorte-communie-lentefeest/ 

 aangevuld met enkele leuke artikelen 

 

Kinderen kunnen kiezen uit één van de volgende thema’s: 

 lezen, tekenen, knutselen (1) 

 sport en spel voor binnen of buiten (2) 

 gezelschapsspel (3) 

 puzzel, bouwdoos (4) 

 fantasiespel (5) 

 aangevuld met enkele leuke gadgets 

 

Voor Wie? 

Je komt als gezin in aanmerking indien je: 

 een UiTPAS met kansentarief hebt 

 een verhoogde tegemoetkoming bij je mutualiteit hebt 

 woont in de regio van groot Aalst 

 

Interesse? 

 Neem contact op met Eddy De Pauw 

 0499 83 33 43       eddy.de.pauw@outlook.com 

 

Wat hebben we nodig? 

 je adres 

 de voornaam van je kind, het geslacht en de leeftijd 

 de naam van het feest + datum 

 je cadeaukeuze (nummer) 
 

Wij bezorgen de cadeaubox aan huis 

 

 

 

Dit initiatief wordt genomen door 

de VZW pastorale werken van het dekenaat Aalst 
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