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Elk kind
heeft recht
op een leuke dag

Help een Boeleke
en geef een permanente
maandelijkse
betalingsopdracht door
aan uw bank.

Steeds welkom voor een rondleiding
na afspraak per mail of telefonisch.

Hartelijk dank,
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VZW Moeders voor Moeders
Helmstraat 87-91
2140 Borgerhout
Tel. 03-272 53 84
info@moedersvoormoeders.be
www.moedersvoormoeders.be

prins leopoldstraat 52-68
blijde inkomststraat 37 2140 borgerhout
tel. 03/236 27 51 - 235 91 42 • fax 235 32 55
e-mail: info@onzea.be
www.onzea.be

Rekeningnummer:

BE90 4043 0997 1232
met vermelding “adoptieplan”

v.u. VZW Moeders voor Moeders
Helmstraat 87-91 2140 Borgerhout

ondernemingsnummer 0452.975.944

VZW Moeders voor Moeders
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Moeders op de bres
voor Moeders

U ziet ze misschien niet maar ze zijn er wel, ook
in uw omgeving : moeders die door omstandigheden nauwelijks of niet kunnen voorzien in het
onderhoud van hun kind. Ze zijn in de steek
gelaten, hebben een zieke of werkloze man en
slagen er amper in om de eindjes aan elkaar
te knopen.

Met dit adoptieplan adopteert u
symbolisch één of meerdere kinderen
aan 12 Euro per boeleke per maand.

'Moeders voor Moeders' wil deze gezinnen
helpen. Omdat kinderen er niet om gevraagd
hebben en nooit het slachtoffer mogen worden
van bepaalde omstandigheden.
'Moeders voor Moeders' is een v.z.w. waarin
uitsluitend vrijwilligers materiële hulp verschaffen aan
moeders in nood. Deze materiële hulp kan
bestaan uit kinderkleding, verzorgingsgerief
en voedselpakketten.

Waarvoor wordt het adoptiegeld specifiek gebruikt?
Enkele voorbeelden:

... adopteer een Boeleke !
Soms is de nood zo hoog dat er onmiddellijk moet
ingegrepen worden .
De Resto Bébé van Moeders voor Moeders geeft
behoeftige moeders de kans om hun kinderen van
warme maaltijden te laten genieten. Tegelijkertijd is
er ook de mogelijkheid tot het geven van een warm
badje en het bekomen van kleding.
Wat kost dat ?
12 Euro per maand !
Met een eenvoudige betalingsopdracht van 12 Euro
per maand (fiscaal aftrekbaar*) 'adopteert' u
symbolisch een boeleke en garandeert u het kindje
verse maaltijden.
Wie ook vindt dat elk kind daar recht op heeft, kan nu
deze betalingsopdracht overmaken aan zijn bank.
Laat uw hart spreken en schrijf in. Wie het goed heeft,
kan ook goed delen.
De boelekes danken u ...
(* fiscaal aftrekbaar vanaf een som van 40 Euro per jaar)

- doorlopend voor het verwarmen
van water en babyruimte
- aankoop van verse groenten en
fruit voor de dagverse
babymaaltijden
- aankoop van melkpoeders voor
babies
- aankoop van medicijnen die door
onze dokters worden
voorgeschreven aan moeders en
kinderen zonder mutualiteit
- aankoop van een kinderbrilletje
voor kinderen zonder mutualiteit
- (zeer sporadisch) aankoop van een
pruikje voor een kind dat
chemotherapie volgt
- zo nodig vaccinaties voor mensen
zonder bijstand
- aankoop van verzorgingsproducten
die nodig zijn in onze resto-bébé
- …

