BOUW
VERDER MEE
AAN BLIJDORP
Dankzij u kunnen wij blijven
investeren in de toekomst van
‘bijzondere mensen’.
Via onze jaarlijkse giftenactie zoeken we
partners, grote of kleine, die een steentje
bijdragen voor broodnodige renovaties en
structurele hulp aan de ‘gasten’ in Blijdorp,
hier en in Roemenië.

“Mogen we op uw steun rekenen?”

UW STEUN MAAKT HET VERSCHIL!

BLIJDORP BOUWT EEN WARME WERELD UIT
Blijdorp regio Dendermonde/Buggenhout
Meer dan 500 kinderen en volwassenen met
een verstandelijke en eventueel bijkomende
sensorische, motorische of emotionele
beperking genieten in Blijdorp warme
ondersteuning op hun maat in verschillende
afdelingen en locaties in de ruime regio
Dendermonde.
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De kwaliteit van leven en hun geluk staat in
Blijdorp volledig centraal.
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Wonen in de stad en wonen
op het Blijdorp-domein

Blijdorp Roemenië

Aanbod

De vzw “Asociata Blijdorp Roemenië” is een
samenwerking tussen Blijdorp België en de
autoriteiten van de provincie Suceava.

Meer dan 180 kinderen en volwassenen
krijgen er dag- en of woonondersteuning.
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LEEFGROEP APPELSIENTJE
KIJKT UIT NAAR RENOVATIE
De meeste kinderen in de leefgroep Appelsientje
van het Multifunctioneel Centrum (site Buggenhout)
zijn motorisch en verstandelijk zeer beperkt en
hebben veel ondersteuning van hun begeleiders
nodig. Veiligheid, rust en lichamelijk welzijn zijn
belangrijke pijlers in hun begeleiding. Hiervoor is
een aangepaste leefomgeving noodzakelijk.

Marie (8) verblijft al enkele jaren 2 nachten per
week in leefgroep Appelsientje. Net als alle andere
‘Appelsientjes’ heeft Marie veel ondersteuning nodig.
Lore, teamleidster Appelsientje:
“Marie is een heel lief meisje met een grote zorgvraag.
Deze renovatie is belangrijk voor haar en de andere
kinderen in het Appelsientje want zo kan de zorg
efficiënter verlopen en kunnen wij hen meer individuele
aandacht geven. Een aangenaam gebouw helpt ook om
een huiselijke en ontspannen sfeer te creëren.”

U steunt dit project rechtstreeks via
de structurele mededeling:

+++623/3698/00081+++

Marie zit graag op de schoot bij Lore.

Met uw bijdrage kunnen we de leefgroep Appelsientje
grondig renoveren en de kinderen meer kwalitatieve
leefruimte bieden door het herindelen van de beschikbare
oppervlakte: vloeren, wanden, plafonds, een nieuwe
keuken, ecologische sfeerverlichting en een aangepast
ventilatiesysteem voor een betere leefomgeving en
gezondheid. De coronapandemie leerde ons dat dit aspect
heel belangrijk is.
Begroot budget: € 90.000

ONZE KLIMOP WORDT TOP!
In het gebouw ‘Klimop’ wonen een 40-tal volwassenen in één van de vier
leefgroepen Lelie, Wingerd, Jasmijn en Maretak. Het is het eerste gebouw
dat Blijdorp destijds realiseerde in 1992 op de site voor volwassenen in de
Baleunisstraat te Dendermonde. Ondertussen is het gebouw aan een grondige renovatie toe zodat de bewoners en hun begeleiders kunnen wonen,
leven, ontspannen in een aangename leefomgeving afgestemd op hun noden.
Bovendien moet het gebouw de grote ecologische uitdagingen kunnen doorstaan.

Wim (59) woont al 39 jaar in Blijdorp. Hij heeft een meervoudige beperking met
een vermoeden van dementie. Wim zit in een rolstoel omwille van rugproblemen en heeft begeleiding nodig bij alle verplaatsingen, maar ook bij de
verzorging, bij het eten en veel meer. Begeleidster Ine doet elke dag een 1 op 1
contactmoment met hem, waar oogcontact, mimiek en stemintonatie centraal
staan, want Wim is een vrolijk meneertje en houdt van speelse actie-reactie.
Ine: “Waar Wim echt baat zou bij hebben is een nieuwe aangepaste snoezelbadkamer, ruim genoeg voor de verplaatsing van rolwagen naar de verzorgingstafel,
ook met een aankleding gericht op mensen met een meervoudige beperking
zoals lichten kunnen dimmen, muziek, snoezellichtjes, etc. We kijken uit naar de
verbouwing!”

U steunt dit project rechtstreeks via
de structurele mededeling:

+++623/3698/10084+++

De Klimop huisvest o.a. woonruimtes voor
vier leefgroepen, een centraal gedeelte voor
dagbesteding en verschillende ruimtes voor
zorgdiensten. Door de grote oppervlakte is
dit een zeer uitdagend project qua budget.
De renovatiewerken omvatten badkamers,
sanitair, vloer- en wandbekleding,
plafonds, ventilatie, technieken, isolatie en
ecologische investeringen.
Begroot budget: € 600.000

Ine en Wim bij
het ballen gooien.

BLIJDORP ROEMENIË
GROEIT EN BLOEIT
Blijdorp ondersteunt eveneens meer dan
180 jongeren en volwassenen in Roemenië!
In 2022 vierde Blijdorp Roemenië zijn 20e
verjaardag dankzij de inzet van en goede
samenwerking met medewerkers, directie
en lokale overheid alsook dankzij de
financiële steun van vele sympathisanten.

Ionel leidt de afdeling van de
minderjarigen:
“Het tweedehands meubilair in het
kinderdagcentrum dat 20 jaar geleden bij de
start van Blijdorp Roemenië werd geschonken
is niet meer aangepast aan de noden voor
de relatief jonge kinderen (4 tot 8 jaar) die er
momenteel verblijven. Voor de kinderen met
autisme zijn aangepaste stoelen nodig.”
Met uw steun kunnen we investeren in
kleinere stoelen en tafels en bovendien
in aangepaste stoelen voor kinderen met
autisme.
Begroot budget: € 4.300

U steunt dit project rechtstreeks via
de structurele mededeling:

+++623/3698/40093+++
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Een gift ten voordele van het
Fonds Vrienden van Blijdorp. Dit
kan eenvoudig via deze QR-code
waarmee u terecht komt op de donatie
pagina van het Fonds Vrienden van
Blijdorp op de website van de Koning
Boudewijnstichting. U kan er in het
tekstvak desgewenst vermelden voor
welk project u doneert.

3

Een gift ten gunste van het Fonds Vrienden van
Blijdorp door overschrijving op het rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting.

Op het vertrouwde
rekeningnummer van Blijdorp:
BE96 2930
29201111
111 1205
BE96
1205
Als vrije mededeling kan u desgewenst de naam van
uw voorkeurproject vermelden. (Geen fiscaal attest!)

HARTELIJK DANK!
Alle grote en kleine mensen van Blijdorp willen u reeds
oprecht danken voor uw verbondenheid met hen.

Gebruik dan zeker één van de gestructureerde
mededelingen vermeld bij de projecten in deze folder!
Indien u geen projectvoorkeur heeft kan u de
gestructureerde mededeling: 623/3656/70006 vermelden.

Blijdorp vzw - Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052 39 99 90 - blijdorp.be - buggenhout@blijdorp.be

Voor een gift vanaf € 40 aan het Fonds Vrienden van
Blijdorp ontvangt u een fiscaal attest vanwege de
Koning Boudewijnstichting dat u recht geeft op een
belastingvoordeel van 45%.

VU Blijdorp vzw, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout - blijdorp.be

BLIJDORP STEUNEN
KAN HEEL EENVOUDIG!

