
BOUW VERDER MEE AAN BLIJDORP

UW STEUN IS BELANGRIJK!

Blijdorp heeft een missie 

Blijdorp wil een net van voorzieningen uitbouwen  
voor kinderen, jongeren en volwassenen met een  
verstandelijke beperking en eventueel bijkomende  
sensorische, motorische of emotionele beperkingen. 
We willen hun hele leven beantwoorden aan hun  
individuele zorgvraag.

Dankzij u kunnen we investeren in broodnodige 
renovaties en structurele hulp

Blijdorp zoekt volop partners, grote of kleine, die hun 
steentje kunnen bijdragen. Daarom organiseren we  
een jaarlijkse giftenactie.

BLIJDORP HEEFT EEN HART
VOOR BIJZONDERE MENSEN

Blijdorp biedt ondersteuning in zorg in de ruime 
regio Buggenhout/Dendermonde

Meer dan 500 kinderen en volwassenen genieten on-
dersteuning in Blijdorp in 7 verschillende afdelingen.

Blijdorp Roemenië groeit en bloeit 

De voorbije 18 jaar is dankzij de inzet van en goede  
samenwerking met medewerkers, directie en lokale  
overheid in Roemenië alsook dankzij de financiële steun 
van vele sympathisanten en de Provincie Oost-Vlaanderen, 
een stukje Blijdorp ontwikkeld in het noorden van 
Roemenië. 120 kinderen, jongvolwassenen en  
volwassenen krijgen er dag- en of woonondersteuning.

Dagondersteuning volwassenen 
atelierwerking

Multifunctioneel centrum
Dagondersteuning en verblijf

BuBaO
Buitengewoon kleuter- en  

lager onderwijs type 2

BuSO 
Buitengewoon secundair onder- 

wijs type 2 opleidingsvorm 1     

Wonen in de stad
Wonen op het domein

Mobiel ambulante 
begeleiding jongeren

Begeleid / beschermd werken

Mobiel ambulante 
begeleiding volwassenen



UW STEUN IS NU WELKOM 
VOOR VOLGENDE PROJECTEN

Betere infrastructuur Multifunctioneel 
Centrum - Verblijf jongeren

Onze jongeren die verblijven in het Multifunctioneel 
Centrum in Buggenhout bieden we graag een kwali-
teitsvolle en veilige infrastructuur. De leefruimten, het 
sanitair en slaapkamers van onze leefgroepen Bruintje 
en Appelsientje, worden daarom grondig gerenoveerd. 
Smaakvolle, veilige en ergonomische inrichting is 
noodzakelijk om de kinderen een gezellig ‘thuisgevoel’ 
te geven.

Kwaliteitsvolle dienstverlening 
Blijdorp Roemenië

De inhoudelijke werking van het dagcentrum en 
de woongroepen van onze vzw in de stad Suceava  
hebben nood aan permanente ondersteuning. Wij 
organiseren vorming ter plaatse en nodigen lokale 
medewerkers uit naar België om zich bij te scholen. 
De kostprijs voor medische zorg is in Roemenië 
torenhoog. Wij helpen mee om deze zorg 
betaalbaar te houden.

Geïntegreerd wonen in de stad 
Dendermonde - volwassenen

De grote renovatiewerken van onze woongelegen- 
heden in de binnenstad van Dendermonde zijn in de 
loop van 2019 gestart en worden in 2020 verdergezet. 
Het sanitair, de keukenuitrusting, de kamers en de  
gemeenschappelijke ruimtes worden aangepast om  
zowel aan het hedendaagse comfort als aan de maxi-
male zelfstandigheid van de bewoners een antwoord  
te kunnen bieden. We streven er steeds naar dat de 
bewoners vanuit hun eigen woonomgeving optimaal 
kunnen deelnemen aan het leven in de stad.



Blijdorp vzw 

Blijdorpstraat 3 
9255 Buggenhout 

052 39 99 90

blijdorp.be  
buggenhout@blijdorp.be

HOE KAN U BLIJDORP STEUNEN?
Stort uw bijdrage op rekeningnummer 
BE96 2930 1111 1205 van Blijdorp, Blijdorpstraat 3 
te 9255 Buggenhout. 

Verschillende stortingen in de loop van hetzelfde jaar
worden samengeteld. U kan daarom ook aan uw bank
een bestendige opdracht geven.
 
Wil u onze renovaties ondersteunen of de werking van 
Blijdorp Roemenië mee financieren, vermeld eventueel 
uw specifieke voorkeur. Of wil u geven aan een kleiner 
project? Scan de QR-code en u vindt een overzicht 
terug van projecten waarvoor giften welkom zijn.

U ontvangt voor elke gift vanaf € 40 een fiscaal 
attest dat u recht geeft op een belastingvoordeel 
van 45%.

Meer info over de verschillende manieren waarop 
u ons kan steunen, vindt u ook terug op 
blijdorp.be/steunons.

We kijken ernaar uit ook dit jaar weer beroep te  
kunnen doen op uw gewaardeerde steun. Alle grote 
en kleine mensen van Blijdorp willen u reeds bij  
voorbaat van harte danken.

Namens Blijdorp 

Carl Malbrain, Voorzitter Raad Van Bestuur  
Herman De Neve, Lid Oudervereniging
Sonja De Wolf, Directeur organisatie

GOED NIEUWS INDIEN U NOG IN 2020 EEN GIFT DOET:

Om de steun aan erkende instellingen in tijden van 
COVID-19 te boosten,  werd het voordeel van een fiscaal 
attest voor giften in 2020 verhoogd tot 60%! Een gift van 
€ 100 bijvoorbeeld kost u in werkelijkheid slechts € 40. 


