
Vzw Blijdorp, dienstverleningscentrum voor  
personen met een verstandelijke handicap  

uit de streek van Dendermonde

GIFTENACTIE 2019
BOUW VERDER MEE AAN BLIJDORP

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. Meer dan 500 kinderen en volwassenen 
genieten ondersteuning in Blijdorp.

BLIJDORP STELT DE KWALITEIT VAN LEVEN EN HET GELUK  
VAN DE GEBRUIKER CENTRAAL

De kwaliteit van de infrastructuur is sterk bepalend als woon-
omgeving voor de jongeren en volwassenen die in Blijdorp 
verblijven. Om te kunnen voldoen aan de hedendaagse normen, 
de noden en verwachtingen van de gebruikers, rollen we het 
masterplan infrastructuur verder uit. Grondige renovaties zullen 
resulteren in een infrastructuur die veel beter afgestemd is op  
de behoeften van onze gasten.

Blijdorp vzw 

Blijdorpstraat 3 
9255 Buggenhout 

052/39 99 90

blijdorp.be  
buggenhout@blijdorp.be



BLIJDORP RENOVEERT WOON-  
EN LEEFRUIMTEN.

Waarom? Blijdorp wil ook in de toekomst een antwoord  
kunnen bieden op de steeds groeiende zorgvraag in de  
ruime regio van Buggenhout en Dendermonde.

VERBLIJF JONGEREN IN BUGGENHOUT
Tijdens deze fase van het masterplan worden Appelsientje,  
Bruintje en Citroentje grondig gerenoveerd. De leefruimten, 
badkamers, slaapkamers en gangen worden verbouwd en 
zodoende gezellig, smaakvol en ergonomisch ingericht. Ook de 
tuinen worden niet vergeten; meer dan 30 kinderen kunnen 
dan opnieuw op een veilige en ontspannen manier wonen, 
leven en spelen.

WONEN IN DE STAD DENDERMONDE – VOLWASSENEN
De grote renovatiewerken in het gebouw gelegen in de 
binnenstad zijn in de loop van 2019 gestart en zullen in 2020 
verder gezet worden. Het sanitair, de keukenuitrusting, de 
kamers en de gemeenschappelijke ruimtes worden aangepast 
om aan zowel het hedendaagse comfort als aan de maximale 
zelfstandigheid van de bewoners een antwoord te kunnen 
bieden. Op deze manier hopen we dat de bewoners op ter-
mijn vanuit hun eigen woonomgeving kunnen deelnemen aan 
het leven in de stad.

BLIJDORP MAAKT DE RENOVATIES 
MOGELIJK DANKZIJ UW HULP!

Blijdorp zoekt volop partners, grote of kleine, die hun  
steentje kunnen bijdragen. Daarom organiseren we deze  
GIFTENACTIE 2019. Uw gift is meer dan welkom!

Stort uw bijdrage op rekeningnummer  
BE96 2930 1111 1205 van Blijdorp, Blijdorpstraat 3  
te 9255 Buggenhout. Bovendien ontvangt u voor  
elke gift vanaf € 40 een fiscaal attest dat u recht 
geeft op een belastingvoordeel van 45%.

Verschillende stortingen in de loop van hetzelfde 
jaar worden samengeteld. U kan daarom ook  
aan uw bank een bestendige opdracht geven.

Zie ook https://blijdorp.be/giften

We hopen 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
Liesbet Jacobs, Financieel Directeur
Herman De Neve, Lid Oudervereniging


