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Iksteunmijngoededoel.be - Sinds maart 2020 overvalt Corona ons land met 
een ongeziene impact. Zeker goede doelen blijven niet gespaard. 1 op 3 
bouwt noodgedwongen af door misgelopen noodzakelijke inkomsten. 
1 op 7 dreigt te verdwijnen. 

Vanuit burgerzin start Giveaday.be samen met 500 organisaties deze 
campagne om de goede doelen te redden. Jij als werkgever kan mee het 
verschil maken. Met deze Wintercatalogus willen we jullie inspireren om 
relatiegeschenken voor je klanten en werknemers te kopen bij goede doelen. 
Zo sla je 2 vliegen in 1 klap: een authentiek uniek cadeau én een broodnodige 
extra cent voor de goede doelen. Geef lokaal, geef sociaal.   
 
Samenaltijdwarmer.be - Het burgerinitiatief Samen Altijd Warmer (SAW) 
neemt de fakkel over van de Warmste Week. Ze verenigen acties van burgers, 
bedrijven en bewegingen om geld in te zamelen voor goede doelen uit regio 
Leuven, waar Iksteunmijngoededoel.be nationaal ondersteunt. Leuvense 
organisaties krijgen zo de steun van 2 campagnes vanuit 1 profiel. Samen 
sterk en altijd warmer.

VOOR JE INTERESSE
BEDANKT
EERST & VOORAL

Give a Day is de verantwoordelijke uitgever van deze Wintercatalogus als 
extra ondersteuning van de campagne op www.iksteunmijngoededoel.be en 
www.samenaltijdwarmer.be . We komen echter niet tussen in de verkoop van 
de producten door de goede doelen en dragen er geen verantwoordelijkheid 
voor. De sociale teambuildings & XII werken organiseren we wel samen met 
de Goede Doelen. Daar treden we op als projectmanager om alles in goede 
banen te leiden. 
 
Het contact, vragen en klachten omtrent producten lopen steeds rechtstreeks 
met de goede doelen. Hou er rekening mee dat deze goede doelen op 
vrijwilligers draaien. Toon dus begrip voor de goede doelen, wanneer een 
pakketje niet de volgende dag al in je postbus zit of een bepaald product al 
uitverkocht zou zijn. Iedereen doet zijn uiterste best. Maak goede afspraken 
en ga samen voor impact.

KLEINE LETTERTJES
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04 41

05 44

20 45

22 48

24

Bedankt & kleine lettertjes Vlaams-Brabantse geschenken

Fondsenwerving events West-Vlaamse geschenken

Antwerpse geschenken NLO steunt

Brusselse geschenken Teambuildings met impact

Limburgse geschenken Samen in actie voor goede doelen

Oost-Vlaamse geschenken

Activiteiten voor je teamSteun non-profits met virtuele producten
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EVENTS
FONDSENWERVING
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Naast producten organiseren goede doelen tal van fondsenwervingsevents, van eetavonden tot sportieve 
uitdagingen. Schrijf je in met je collega’s en ga voor de steunende funfactor. Je kan steeds het meest recente 
aanbod terug vinden op www.iksteunmijngoededoel.be. Hier alvast een greep uit de events. 

DATUM EVENT NAAM GOEDE DOEL PLAATS MEER INFO & 
INSCHRIJVINGEN

DOORLOPEND MOLENBEEKVALLEI WANDELING CONTACTCLOWNS HERENT https://bit.ly/3kuq06C

21/11/2021 HAPJESWANDELING & FIETSTOCH ADOPTIE SRILANKA KONTICH https://bit.ly/3n4QVI5

27-28/11/2021 KERSTMARKT MENSEN IN NOOD MOL MOL https://bit.ly/3omQDLQ

4-11/12/2021 KERSTMARKT FEESTVARKEN ANTWERPEN https://bit.ly/3C42kMr

4-5/12/2021 KERSTMARKT MENSEN IN NOOD MOL MOL https://bit.ly/3omQDLQ

10-12/12/2021 KERSTMARKT T KLAVERTJE BERINGEN https://bit.ly/3n3A1JF

11/12/2021 CULINAIRE WIJNAVOND DE WITTE MOL MOL https://bit.ly/2YBHZ3v

12/12/2021 STAPPEN VOOR 
KANKERONDERZOEK

CANCER RESEARCH 
INSTITUTE GHENT ZULTE https://bit.ly/30i44ox

12/12/2021 KERSTMARKT MET PANNENKOEKEN STEUNPUNT WELZIJN AALST https://bit.ly/3FalJxl

12/12/2021 WINTERWANDELING CONTACTCLOWNS HOEGAARDEN https://bit.ly/3kuq06C

12/12/2021 ARTISANALE GESCHENKENMARKT AVE REGINA BIERBEEK https://bit.ly/3oijOjo

17/12/2021 KERSTMARKT TRIANGEL WUUSTWEZEL https://bit.ly/3qnA9pE

30/01/2022 PANNENKOEKENSLAG POEZENBUBBEL LEUVEN https://bit.ly/3c0LRxQ 

10-13/02/2022 KUNSTTENTOONSTELLING "HOOP 
KUNST" AMBER KORBEEK-LO https://www.ambervzw.be/

12/03/2022 EETFESTIJN DE JOJO DEINZE https://bit.ly/3wB30ry

20/03/2022 LENTE-ONTBIJT POEZENBUBBEL LEUVEN https://bit.ly/3c0LRxQ 

26/03/2022 THEATER “OSCAR EN OMA 
ROZENROOD” LUCAS FOR LIFE HAACHT www.lucasforlife.be/oscar

21/04/2022 LIVING KARAOKE JUKEBOX BRUGHUIS LEUVEN www.brughuis.org/karaoke

24/04/2022 LENTEWANDELING CONTACTCLOWNS MELDERT https://bit.ly/3kuq06C

29/04/2022 DINER MET DOMINO DANSBAND OKIDOO OOSTENDE https://bit.ly/3n3AOuc 

1/05/2022 ROMMELMARKT POEZENBUBBEL VLIERBEEK https://bit.ly/3c0LRxQ 

15/05/2022 ZEEPKISTENREEKS FEESTVARKEN BOOM https://bit.ly/3C42kMr

9-16/07/2022 7 DAAGSE FIETSTOCH RYNKEBY 
GRANINI

BELGIAN KIDS'FUND FOR 
PEDIATRIC RESEARCH

BRUSSEL-
LYON https://bit.ly/31Wq2y1

5/09/2022 LEUVENSE JAARMARKT POEZENBUBBEL LEUVEN https://bit.ly/3c0LRxQ 

1/10/2022 SPAGHETTIFESTIJN POEZENBUBBEL LEUVEN https://bit.ly/3c0LRxQ 
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Adoptie Sri Lanka vzw steunt kansarme gezinnen in Sri Lanka via financiële adopties, met 
studiebeurzen, infrastructuur en materiaal.   

www.adoptiesrilanka.be

Bring a Smile vzw zet zich in voor zieke, mishandelde, verwaarloosde en arme kinderen en 
vervult wensen van zieke kinderen.

www.bringasmile.be 

ADOPTIE SRI LANKA VZW

BRING A SMILE VZW

Meer info

Karlien Fermon: 0475/768907  

Bestellen

In februari 2022 bestellen,  

levering in maart

fermon@telenet.be

Meer info & bestellen

lesley@bringasmile.be

Lesley Denys: 0498799234 

Meer info 

Diane Stabel: 0471/890382

Storten op 

BE89 7332 2911 9585 

• Wenskaartjes: 11 op 17 cm, 10 voor € 5
• Zeevruchten: 200g voor € 6 
• Snoepjes gemengd 400g voor € 5

Leveringskosten af te spreken bij bestelling.

• Kinderboeken Caranella vertelt (8 titels) € 10 per stuk
• Wenskaarten set 5 stuks incl. 5 enveloppen voor € 5
• Snoeppotjes met leuke quote (gevuld!) € 5
• Handzeepjes met leuke quote € 5 
• Kinderboek De Verrassing. € 5
• Kerstkaarten: set van 3 stuks incl. 3 enveloppen voor € 3
        PROMO 2 sets kopen, 1 set gratis 

Voor € 52 per jaar (engagement voor 5 jaar) - of eenmalig € 260 - 
adopteer je financieel een kansarm kind. Je krijgt na betaling een 
dossier met foto, adres en samenstelling van het gezin.

SNOEPJES EN WENSKAARTJES

KINDERBOEKEN, WENSKAARTEN, SNOEPPOTJES & ZEEPJES

FINANCIËLE ADOPTIE VAN EEN KANSARM KIND 
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Centro Andino vzw geeft rechtstreekse en financiële hulp aan Peru en Paraguay én verspreidt de rijke 
Andescultuur in onze streken. 

www.centroandino.be

CKG Koraal ondersteunt 
gezinnen met kinderen van 0 tot 
12 jaar bij opvoedingsvragen. 
 

www.koraal.be

CENTRO ANDINO VZW

CKG KORAAL

Meer info & bestellen

03/828 26 16

 of 

lieve.cuyvers@telenet.be

Levering

Enkel afhaling in Wilrijk, 

na afspraak bij bestelling. 

De postzegels kunnen wel 

worden verstuurd voor € 1.

De Pa ‘I Pukuschool is het enige internaat voor indianenkinderen 
in de Chaco, een regio 8 keer groter dan België. Bezorg een kind 
een toekomst en betaal de schoolkosten voor 1 jaar, aan € 25 
per maand. U ontvangt een briefje van uw fosterkind. 

Reeksen van vijf verschillende kleurrijke non-
priorzegels met eigen foto’s van Peru 
en Paraguay. 

Prijs: € 7 

Pisco Sour is een traditionele Zuid-Amerikaanse aperitief. Witte 
rum, vloeibare rietsuiker en frisse limoen: u krijgt van ons een 
halve liter bereide drank met tips om te serveren. 

Prijs: € 8

Vrolijke snoeppotjes gevuld met lekkere zachte 
Parijse gommen. 

Prijs: € 6

Help ons met de realisatie van een nieuwbouw voor 
de kinderen in onze residentiële opvang. Intrek 
voorzien eind 2022. Kies voor:

• 0,5 vierkante meter gevel aan € 20 
• 1 vierkante meter gevel aan € 40

Bestellen via bouwmetonsmee@koraal.be

1 JAAR SCHOOLKOSTEN VAN EEN KIND IN PARAGUAY

NON-PRIORZEGELS VOOR BELGIË

PISCO SOUR CENTRO ANDINO-STIJL 

VROLIJKE SNOEPPOTJES

BOUW MET ONS MEE!
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De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die zorgt voor grond voor biologische 
boeren in Vlaanderen. De Landgenoten koopt grond met onder andere cadeau-aandelen. 
  

delandgenoten.be

De Verhalenweverij is een organisatie die leesplezier bevordert bij kinderen uit 
kansengroepen, onder meer in asielcentra, de bijzondere jeugdzorg of in samenwerking 
met de bib.  

www.verhalenweverij.be

DE LANDGENOTEN

DE VERHALENWEVERIJ

Meer info & bestellen

https://www.verhalenweverij.be/#webshop

Koop een cadeau-aandeel van De Landgenoten voor iemand anders. Eén aandeel ter waarde van 
€ 250 is goed voor 50 vierkante meter vruchtbare landbouwgrond, waarop bioboeren voor altijd 
kunnen telen. 

Koop online op: www.delandgenoten.be/aandeelhouder-worden#cadeau

Geel/Sunshine Splash 

€ 12,50

Tekening van onze 
bakfiets vol verhalen 
- formaat A6, zwarte 
pentekening op groene 
achtergrond.
€ 2,50

Meertalig boek in het Nederlands, Arabisch, 
Frans, Engels - Caracol wil vliegen.  
15x15 cm - 20 pagina’s
€ 14

Meertalig boek in het Nederlands, Arabisch, 
Frans, Engels - De Hengel. 
20x20 cm - 28 pagina’s
€ 18

Pakket met de twee boeken samen, 
hierboven omschreven. 
€ 25

Deelname van 1 kind aan een voorleesatelier in het asielcentrum  
€ 12,50

CADEAU-AANDEEL

DOPPER FLES

POSTKAARTJE

KINDERBOEKJES

SCHENK EEN VOORLEESMOMENT 

8



Deruimte, da’s een sociaal artistiek beeldend atelier, met onder andere een 
zeefdrukatelier en een fotoatelier.    

www.deruimte.art 

De Witte Mol biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige en matige tot diep 
verstandelijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

www.dewittemol.be

DERUIMTE VZW

DE WITTE MOL

Meer info & bestellen

Bestellen en afhalen via 

info@mol.stijn.be 

Galbergen 21,  Mol 

Meer info & bestellen 

Lebuin.dh@gmail.com

Kies uit verschillende soorten witte, rode en rosé wijnen, 
champagnes, prosecco’s en cava’s. Bekijk zeker de online brochure: 
www.dewittemol.be/nl_BE/kalenderacties   

Bestellen kan per fles of per zes flessen. Indien gewenst voorzien 
we een geschenkverpakking.

Handingekleurde zeefdruk
30x20 cm, papiergrootte 60x50 cm
Niet ingekaderd

€ 60 per stuk.

De zeefdruk kan worden opgestuurd. 

Kosten niet inbegrepen in de prijs.

Zeefdrukworkshop 8 uur, € 180 p.p., alle 
materiaal  inbegrepen.

Cyanotypeworkshop (fotografieatelier) 4 uur, 
€ 100 p.p., alle materiaal inbegrepen. 

Workshops worden gegeven in het atelier 
van de vzw te Turnhout. 

FIJNE WIJNEN

EEN UNIEK INGEKLEURDE ZEEFDRUK ALS (RELATIE) GESCHENK

ZEEFDRUKWORKSHOP / CYANOTYPEWORKSHOP TEAMBUILDING
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Iedereen kan bij ons terecht voor info en advies rond alle aspecten van zwanger worden 
en zijn, bevallen en de kraamtijd. Met Origine zijn we toegankelijk voor kwetsbare 
zwangeren.

www.kraamvogel.be

ECK DE KRAAMVOGEL

Steun ons om een vroedvrouw aan huis te laten 
komen bij een pasbevallen kwetsbare mama in 
armoede en haar baby. Met 30 € zorgen we voor 
één bezoek na de bevalling, maar elke gift telt!

PREPAID VROEDVROUWENZORG VOOR KWETSBARE MOEDERS

Meer info & bestellen

 BE39 0011 4644 4919 

met vermelding ‘gift Origine’

Feestvarken bezorgt verjaardagspakketten aan kinderen in armoede en sensibiliseert over 
kinderarmoede.  

www.feestvarkenvzw.be

FEESTVARKEN VZW

Bestellen

 koen.hendrickx@feestvarkenvzw.be

Bestellen

www.iksteunmijngoededoel.be/feestvarken-vzw

Doosjes 200g - kostprijs € 6,95/stuk
Doosjes 300g - kostprijs € 9,95/stuk
(20 × 8 × 2 cm) 
Kunnen gepersonaliseerd worden
Levering per post, verzendkosten niet inbegrepen

500ml - gin: € 40
Levering per post, verzendkosten niet inbegrepen

• Leuk cadeau: €30
• Traktatie en feestartikelen: €15
• Volledig gevuld verjaardagspakket: €45 

SNOEPDOOSJES 

GIN 

GEEF EEN VERJAARDAGSPAKKET AAN EEN KIND IN ARMOEDE
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Filet Divers is een Antwerpse organisatie voor en door mensen in armoede. We zijn een 
sociale kruidenier; een vereniging waar armen het woord nemen en een kansenhuis dat 
inzet op talenten.

www.filetdivers.be

De Hos Foundation vzw maakt mensen er bewust van dat er geen planeet B bestaat. We 
zamelen sokken in voor daklozen, zodat zij zonder koude voeten de winter door kunnen.

www.ikgeefeensok.be

KOCA biedt onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met een beperking. Een 
aanzienlijk deel van deze jongeren leeft in armoede. 

www.koca.be

FILET DIVERS

HOS FOUNDATION VZW

KOCA VZW

Bestellen

BE45 7380 2737 0489

Meer info & bestellen

Vraag vrijblijvend offerte op 

maat! Eigen ontwerp sokken 

vanaf 200 paar. Voor kleinere 

aantallen kan u kiezen uit 

bestaande ontwerpen. 

www.hero-on-socks.com

Bestellen

BE 10 0000 0000 0404 

mededeling: 623/3640/00087

Elke twee euro is een gratis fruitpakket voor een kind in armoede. 
In het fruitpakket zit een appel, banaan, appelsien, peer en perzik of 
nectarine.

Giften van € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Benoem giften als ‘fruitpakket 
- naam - adres - rijksregisternr.’

HeroOnSocks ontwerpt duurzame sokken op maat met impact. 
Bij elk paar sokken dat je koopt, doneren we één extra paar aan 
iemand die dak of thuisloos is. 

Biokatoen met GOTS-label  - 70% Bio katoen - 25% Polyamide
5% Elastane

• Begeleiding (psycholoog, kinesist, logopedist): € 5 per keer, € 20 
per maand

• Dagopvang: € 5.5 per dag, € 110 per maand
• MFC: verblijf: € 13 per nacht, € 156 per maand
• Rolstoelfiets: de bijdrage is zelf te kiezen

FRUITPAKKET

DE SOK VOOR JOUW RELATIES & MEDEWERKERS

KOCA OMARMT: ZORG / ROLSTOELFIETS
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Marjolein vzw wil meer biodivers groen creëren & beleving aan groen geven, wil 
uitproberen, inspireren & samenbrengen.

www.marjolein-vzw.be

One Trick Pony  is een hedendaags muzieklaboratorium waarin verschillende 
kunstvormen worden verkend, met muziek en geluid als centraal thema.

www.onetrickpony.be

MARJOLEIN VZW

ONE TRICK PONY VZW

Wil je kiezen uit een klein maar fijn aanbod van 
kruiden, bloemen, struiken, en bessen? Dan is 
een waardebon voor planten iets voor jou!

€ 5-30

We hebben allerlei leuke producten in ons aanbod: van cd’s en lp’s over 
T-shirts en sweaters tot partituurboeken.

Bestellen: www.liesavanderaa.bandcamp.com/merch

WAARDEBON “PLANT OP AFSPRAAK” 

ONTDEK ONZE WEBSHOP

Bestellen

www.marjolein-vzw.be/steun

of 

steun@marjolein-vzw.be

Levering € 3 -10  (afhankelijk van 

grootte) 

of afhalen in Balen na afspraak.

Boeit je wasmiddel van planten maken, 
lekkere gerechten met bloemen op je bord, of 
(samen met) kinderen natuurlijke kunstwerkjes 
knutselen? Dan is een waardebon voor een 
workshop iets voor jou!
€ 25-70 

Mag het wat meer zijn in jouw tuin, weide, bos, perk, of 
bedrijventerrein... meer kleur, geur, lekkers, speels, ontspanning...? 
Dan is een tuinupgrade iets voor jou!

€ 200 - 2000

Marjolein van onze eigen oogst, gedroogd en in potjes van - 5g, 10g, 
100g of 250g. 

Mooie versiering & wenskaart kan voorzien worden op aanvraag. 
Ontdek en kies op onze website. 

WAARDEBON WORKSHOPS

WAARDEBON “TUIN UPGRADE OP MAAT” 

PORTIE GEDROOGDE MARJOLEIN UIT DE TUIN 
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KATR!NAHOF ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen met een mentale beperking 
en hun netwerk bij het streven naar een kwaliteitsvol en inclusief leven. 

www.katrinahof.be

OC KATRINAHOF

GEEF EEN GLIMLACH CADEAU

• Lekkernijen  - € 40

• Wellness - € 50

• Uitstap - € 70

• Optreden - € 300

• Weekendje weg - € 500

 

Stort op BE26 7805 9046 0029 

met vermelding van je naam en 

mededeling “gift + vermelding 

cadeau + bedrag”.

Fiscaal attest mogelijk vanaf € 40

Bestellen

Bekijk alles op 

www.katrinahof.be/Projecten/

SteunOns

Meer info en bestellen via 

eveline.cornillie@katrinahof.be 

Afhalen na afspraak:

afhankelijk van product bij

KATR!NAHOF, Fromentinstraat 1, 

2050 Linkeroever

Balerdon, Houten Schoen 79, 

9100 Sint-Niklaas

Kaas en Wijn Stefaan, 

Langestraat 103, 9150 Kruibeke

5 verschillende kaarten per set + enveloppes  € 10 
Afm: 21x9,5cm
 
Levering per post, verzendkosten niet inbegrepen of afhalen op 
KATR!NAHOF

Geschenkverpakking met 2 flessen (75cl) Zuid-Afrikaanse wijn “The 
Gatekeepers” (wit en rood) van bij “Kaas en Wijn Stefaan”. Elk pakket 
is met zorg ingepakt door onze mensen en voorzien van uitleg over 
herkomst, druiven, smaakprofiel, … € 19

Afhalen op KATR!NAHOF of Kaas en Wijn Stefaan

Als blikvanger bij u thuis of op kantoor.
Schilderij gemaakt uit gescheurd papier, acryl en vernis  € 450 
Afm: 1,60m x 1,20m 

We maken ook schilderijen op aanvraag.  Dit schilderij wordt door 
ons geleverd.

Geschenkverpakking Choc-neuzen van Balerdon
• 10 Choc-neuzen € 8
• doosje van 250gr  € 14 
• doosje van 500gr  € 25
Leveren bij bestelling vanaf € 250 of afhalen op KATR!NAHOF of 
Balerdon

Als blikvanger bij u aan het onthaal of aan de receptie. Beeld 
gemaakt uit papier maché, geschilderd met acryl en vernis met als 
titel “BABETTE”  € 400 
Afm: 1m x 0,60m 
We maken ook beelden op maat. Dit beeld wordt door ons 
geleverd.

Gegoten beton, verschillende dessins acryl en laagje vernis, gevuld 
met succulent plantjes 
Verschillende afmetingen 
Per stuk: € 10, per set van 3: € 28

Afhalen op KATR!NAHOF

ORIGINELE WENSKAARTEN VAN ONS ATELIER ARTIST

GESCHENKVERPAKKING ZUID-AFRIKAANSE WIJN

UNIEK SCHILDERIJ “MENSEN 1”

HEERLIJKE CHOC-NEUZEN 

UNIEK STUK “BABETTE”

ORIGINELE BLOEMPOTJES VAN ONS ATELIER M!RO
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Oost West Centrum is een vormingsorganisatie voor een natuurlijke levenswijze. 

www.owc.be

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw verbetert de levenskwaliteit van palliatieve 
patiënten en  hun omgeving.

www.pha.be

PimperNieuw biedt werk en activiteiten aan door upcycling, met extra aandacht voor 
mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, of er zich niet thuis voelen. 

www.pimpernieuw.be

OOST WEST CENTRUM VZW

PALLIATIEVE HULPVERLENING ANTWERPEN VZW

PIMPERNIEUW VZW

Het wenskaartenpakketje bestaat uit 5 wenskaarten, 5 witte 
enveloppen en 5 stickertjes om de enveloppen mee te sluiten. 

€10 per pakket

• Pennenzak - € 6
• Sleutelhanger - € 2,5
• Plantenhangers Macramé - € 6

WENSKAARTENPAKKET

UPCYCLED PENNENZAKKEN, SLEUTELHANGERS EN PLANTENHANGERS

Bestellen

www.pimpernieuw.be

Afhalen te Don Boscostraat 33 in 

Mol of bezorging voor € 4.

Bestellen

www.pha.be/webshop

Bestellen

Info: luc@owc.be

Inschrijven via 

www.owc.be/cursus/2074/ademcirkel

Ontdek een krachtige, veilige en holistische manier van ademen die 
je gezondheid verbetert. Je krijgt meer energie, voelt je blij, ontspant 
en laat beperkende patronen los.

€ 60 

ADEMCIRKEL
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Slim is een vzw die kansarme kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar helpt met hun 
schoolwerk.

www.slim-Huiswerkklas.be

Spierziekten Vlaanderen organiseert toegankelijk lotgenotencontact en informatieve 
sessies voor mensen met een spierziekte. 

www.spierziektenvlaanderen.be

SLIM HUISWERKKLAS VZW

SPIERZIEKTEN VLAANDEREN VZW

Bestellen

info@slim-huiswerkklas.be

Afhalen na afspraak in Hoboken, 

of verzenden volgens tarieven 

van Bpost

Bestellen

voorzitter@spierziektenvlaanderen.be. 

Afhalen of bezorgen samen af te spreken.

Auteur: Raymond de Bruyne. Beluister en bekijk het verhaal via 
bijhorende QR code

€ 10

• Volledig zelf samen te stellen, ideaal als 
teambuilding

• Prijs op aanvraag

DE TOVERKLAS - LEESBOEK

OP MAAT GEMAAKTE STADSWANDELINGEN 
IN ANTWERPEN

25 verschillende designs
 
€ 5

Zeepbusje 200 ml

€ 10

• Chocolade schilfertruffels  
€ 6/250 gr puur en melk  

• Cacaotruffels en zeevruchten 
€ 7/250 gr

Verschillende kleuren 
9.5 op 8 cm

€ 5

Ontworpen door onze leden
10 op 15 cm

€ 10 voor 6 stuks

ZELFGEMAAKTE 
SLEUTELHANGERS

HANDZEEP MET TEKST

CHOCOLADE TRUFFELS 
EN ZEEVRUCHTEN

VILTEN GELUKZAKJES

WENSKAARTEN
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Sunchild verbetert de levensomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en sociaal 
kwetsbaren in Nigeria, met name in het onderwijs en de gezondheidszorg.

www.sunchildvzw.com

TWERK is het ambachtelijke chocolade-maatwerkbedrijf voor mensen met autisme.

www.twerk.be

’t Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in 
Turnhout. We hebben eigen ateliers, een keuken en een groentetuin.

www.twijgje.be

SUNCHILD VZW

TWERK

‘T TWIJGJE

2, 5 of 12 pennen aan € 5, 10 en 20  
+ € 4 verzendkosten

SCHRIJFPENNEN 

Meer info & bestellen

Nadia  Braeckmans

0478 99 24 44

sunchildvzw@hotmail.com

Meer info & bestellen

www.twerk.be/cadeautablet 

Of neem contact met Bart 

Michiels via bart@twerk.be 

of 0496 62 65 17

Meer info & bestellen

Offerte, bestelling en levering via 

twijgje@beschutwonenkempen.be 

of 014 43 65 43

Tablet van ca. 80 g van de (h)eerlijkste chocolade. 
De verpakking kan worden gepersonaliseerd.

Het tablet past in elke brievenbus; we kunnen zorgen voor een 
volledige GDPR-secure verzending naar al je adressen.

Cadeausetje met naar keuze: huisgemaakte confituur, advocaat, 
limoncello, ....

Verschillende producten te bekijken op www.twijgje.be

€ 15 om drinkwater te voorzien voor een gezin van 4 
gedurende 1 maand

FAIRTRADE CADEAUTABLET

CADEAUSETJES NAAR KEUZE

DRINKWATER VOOR EEN GEZIN 
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The Peruvian Social Incubator is een project om sociale, duurzame en innovatieve 
ondernemingen in Peru te coachen en ondersteunen.

www.theperuviansocialincubator.com

THE PERUVIAN SOCIAL INCUBATOR

Bestellen

georges.dusart@telenet.be.

Vanaf 5 Pisco pakketten gratis 

verzending of levering.  € 3 voor 

levering bij kleinere bestellingen. 

Pisco is dé sterke drank van Peru en is een distillaat uit druiven. Het 
kan puur gedronken worden of in typisch Peruviaanse cocktails: 
Pisco Sour, & Pisco Punch. Piscopakket bevat: 1 fles Pisco “TACAMA 
- Demonio de los Andes”, acholado, 700ml, 40% en 1 zakje Wasska.
 Zelf enkel nog ijs toevoegen voor een heerlijke Pisco Sour.
 € 35 per Pisco pakket | € 5 per extra Wasska all-in mix zakje 

PISCOPAKKET

Transitie Mol en Balen brengt mensen samen in hun buurt of hun straat, om te dromen 
over de toekomst in het kader van ‘act for the climate’.    

www.transitiemolenbalen.be

TRANSITIE MOL EN BALEN

Bestellen 

info@TransitieMolenBalen.be. 

Filosofische begeleiding gebeurt 

op afgesproken locatie.

Bloemen van het zelfplukbloemenveld Bloemetje-pluk-me tussen 
juni en oktober 
Bloemboeketjes vers van het veld van € 5 tot € 20 

Plukkaarten van 5 ( één plukbeurt) tot € 40 (10 plukbeurten)

In een filosofisch gesprek leg je een vraagstuk voor omdat je in je 
denken bent vastgelopen of graag helderheid wil verkrijgen over 
een probleem. Samen onderzoeken we de vraag en je doet nieuwe 
inzichten op. 

Begeleiding groepsgesprek: € 100 voor 2u zonder BTW

BLOEMEN/ PLUKKAARTEN 

PRAKTISCH FILOSOFISCH GROEPSGESPREK
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M.I.N. Mol.

UZA foundation ondersteunt het grensverleggend onderzoek van het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen  (UZA) en zorgt zo mee voor de beste en meest innovatieve zorg.

www.uzafoundation.be

M.I.N. Mol helpt  mensen in nood met een luisterend oor, materiële hulp en 
doorverwijzing. We gaan mee met hen op weg om uit de spiraal van armoede te geraken. 
Wij zijn ook een Welzijnsschakel.

www.facebook.com/groups/vzwMINMol

Wij ondersteunen 5 projecten in Thailand, om een veilige omgeving te geven aan meisjes  
en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie, verwaarlozing en geweld. 

www.fatimafair.be

UZA FOUNDATION

VZW M.I.N. MOL - MENSEN IN NOOD

VRIENDENKRINGFATIMA CENTER VZW

Een prachtig geïllustreerd 
hardcover boek van 126 pagina’s
€ 29,90 + € 7,50 verzendkosten

Heb je vragen? 
E-mail uzafoundation@uza.be

BOEK ‘EEN HANDJE 
VOOR JOU PAPA’

NOTITIEBOEKJE MET PEN

Bestellen

www.fatimafair.be

Bestellen

min.mol@telenet.be

0468 58 51 39

Afhaalpunt: kerk Achterbos

Jozef Calasanzstraat, 2400 Mol

‘Kakentoe’
 ‘Apen apen apen na’  
€ 25 per stuk + € 6,90 verzendkosten

Beide boeken bestellen via:
www.uza.be/boekenverkoop2021

Pen kleur: Antraciet 
Inktkleur: Assortiment € 3/stuk

Notitieboekje (8 op 13 cm) en matte 
Paragon-pen € 6/stuk

HARDCOVER PRENTBOEKEN

4 INKT KLEURENPEN

Met één pop vertel je een heel sprookje want er zitten meerdere 
poppen in één pop. Kies voor sprookjes als Roodkapje, 
Sneeuwwitje, Assepoester, de Kikkerprinses, De drie biggetjes, 
Goudlokje, Ariel of de Kleine Zeemeermin en Alice in Wonderland. 

Prijs: tussen € 33 en € 37 per pop

SPROOKJES VERTELPOPPEN
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Vzw Casa di Mauro is een leefboerderij voor mensen met een mentale beperking. Een warme thuis 
waar ze wonen en werken met een inwonende begeleidster in Kontich.

www.casadimauro.be

VZW CASA DI MAURO

Bestellen

Online bestellen 

Afhalen bij 

Casa di Mauro 

Kriekelaarstraat, 6 

2550 Kontich

Een memory spel gemaakt door 24 topillustratoren: een leuk gezelschapsspel, maar 
ook een Collectors Item. 

Prijs: € 20 of  € 23.50 verzending inbegrepen

Bestellen via: www.memoryforlife.be/bestel-een-memory

Topwijnen geselecteerd door een wijnkenner, en bierpakketten 
met een lokaal biertje: Contje. Er kunnen ook relatiegeschenken 
gemaakt worden op maat. 

Prijslijst en verzending online: 
www.casadimauro.be/index.php/cantina-di-mauro

Prachtige zelfgemaakte kaartjes voor: verjaardagen kinderen, 
mannen en vrouwen, zonder tekst en rouwkaartjes.

Prijs: € 10 per pakketje van 5 kaartjes + verzendkosten

Bestellen via: https://bit.ly/3Cdj05d

MEMORY FOR LIFE

WIJN- EN BIERVERKOOP VIA CANTINA DI MAURO

KAARTJES VOOR ALLE GELEGENHEDEN

Wemel organiseert activiteiten, weekends en een kamp, met een heel eigen visie en aanpak voor 
kinderen en jongeren met ADHD.

www.wemelkamp.be

VZW WEMEL

Drinkbeker met wemellogo: 
Enkelwandige kunststof drinkbeker, 
voorzien van een siliconen deksel en 
gripband. Inhoud: 350 ml. 

€ 4/beker

WEMELBEKER 

Meer info & bestellen

wemels@gmail.com 

Je doneert de prijs van een weekend of kamp, zodat een 
Wemel met financiële moeilijkheden gratis mee kan. 

• Weekend: € 35 
• Kamp: € 175

WEEKEND /KAMP VOOR EEN WEMEL
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BRUSSEL
GIVE SOCIAL, GIVE LOCAL

AWEL 20

MUSIC FUND 21

WELZIJNSZORG  21

Awel is dé luisterlijn voor kinderen en jongeren - gratis en anoniem. 

www.awel.be

AWEL

Bestellen

crowdselling.eu/awel 

Beschikbaar in kinder- en 
volwassen maten

€ 8,50 

Tarieven en meer info: 
www.awel.be/webinar

Opschrift ‘Hang In There’ en 
‘Ik ben een gelukzak’

Biokatoen

€ 12

AWEL SOKKEN

WEBINAR ‘DE KUNST VAN 
HET LUISTEREN’

AWEL TOTEBAG 

€ 75: headset telefonist
€ 100: kwaliteitsbewaking en vorming
€ 250: basisopleiding vrijwilliger

Zie: awel.be/over-awel/steun-awel

STEUN AWEL
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Music Fund zamelt muziekinstrumenten in, herstelt ze en bezorgt ze aan 
partnerprojecten. Zo kunnen kwetsbare jongeren, ook in conflictgebieden, muziek 
beoefenen in goede omstandigheden.

www.musicfund.eu

MUSIC FUND VZW

Bestellen

order@musicfund.eu.

Verzendingskosten € 5,40 (België, met tracking). 

Foto’s zijn prototypes.

Zwart t-shirt met leuke originele 
print op de rug - bio katoen, 
beschikbaar in XS/S/M/L/XL, 
model unisex.  

€ 25 per stuk (incl. btw)

€ 4 per stuk, te bestellen vanaf 
minimum 5 stuks

De reis van Philemon de 
Saxofoon, stripverhaal. Geschikt 
voor kinderen Beschikbaar 
in het NL en FR - 12 pagina’s, 
16cmx16cm.
 € 20 per stuk  (incl. btw)

T-SHIRT 
GIVE MUSIC A CHANCE

SLEUTELHANGER 
MET PLECTRUM

KINDERBOEK

€ 50 om een muziekinstrument te herstellen en klaar te 
maken om te worden bespeeld!

BLAAS EEN INSTRUMENT NIEUW LEVEN IN

Dubbele wenskaart  met 
gitaarplectrum en oranje 
enveloppe
€ 15 voor 4 stuks 

WENSKAART 
“INSPIRE 2022”

Welzijnszorg bouwt aan een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting. We 
ondersteunen armoedeorganisaties en geven hen een stem. We sensibiliseren door 
vormingen en educatief materiaal. We voeren al meer dan 50 jaar campagne en doen 
straf politiek werk.
 www.welzijnszorg.be

WELZIJNSZORG VZW

Van Kommil Foo tot Eva De Roovere, van Elvis Peeters en Mauro Pawlowski tot Neeka en Axl 
Peleman. Hoopvolle CD met Vlaamse artiesten over het thema armoede.
 
€ 24,00, levering per post

Bestellen: www.welzijnszorg.be/webshop/cd-solidair-nr-37

CD S.O.L.I.D.A.I.R 
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LIMBURG
GIVE SOCIAL, GIVE LOCAL

MENNO’S DROOM 22

AUTISME LEEFT VZW 23

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE 23

PINK PAWS PET RESCUE VZW  23

Menno’s droom organiseert vakanties voor gezinnen met een kind met kanker dat in - of 
maximaal 2 jaar uit behandeling - is.

www.mennos-droom.be

MENNO’S DROOM

Geschenkdoos 4AllSeasons:
• Thank You -  € 22
• For Men/Spring/Summer/

Autumn/Winter - € 25

A5 notitieboek met PU cover, 
bedrukt met een echt Chadeeni 
ontwerp. Het bevat 96 vellen 
gelinieerd, met elastieken sluiting.

 € 10 

PERSONAL CARE 
PRODUCTEN

“CHADEENI” 
NOTITIEBOEK A5

Een verhaal over 2 heel lieve 
heksen. Geschreven door 
Raymond De Bruyne. Illustraties: 
Maureen Wattenbergh. 

€ 15

BOEK 
“RENSKE IS VERLIEFD”

Bestellen

 mennos-droom.be/webshop

Afhaaladres: Mevrouwhofstraat 31, 3511 Kuringen. Levering bespreekbaar..
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Autisme Leeft vzw is een vrijwilligersorganisatie die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor 
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme.  

www.autismeleeft.be

AUTISME LEEFT VZW

• Zakje havermoutkoeken met 
chocolade of rozijnen (6 koeken): € 5

• Cookies in a jar chocolade of 
rozijnen. Geschenkbokaal met 
ingrediënten voor 20 koeken.  
€ 10/bokaal  
vanaf 2 stuks: € 9/bokaal

KOEKJESACTIE VAN DRIES

Dienstencentrum ’t Klavertje biedt een ruim aanbod dagbesteding en huiselijke 
woonopvang aan volwassen personen met een fysieke handicap, al dan niet aangeboren, 
binnen de regio Midden- en West- Limburg.

www.dienstencentrumklavertje.be

DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE - VZW STIJN

Bestellen

botermijn.be

Afhalen in De Botermijn

Hoogstraat 10, Beringen

Pakket van 10 verschillende 
wenskaarten, keuze tussen 
kerstkaarten of allerlei.
€ 20

Rond zeepje met leuk opschrift 
€ 4

WENSKAARTEN ZEEPJE

Pink Paws Pet Rescue vzw is een “no-kill” 
opvang voor oude, zieke, palliatieve en 
gehandicapte katjes. We noemen onze 
opvangertjes “de speciallekes” want dat zijn 
ze in alle opzichten.

www.pinkpaws-petrescue.be

PINK PAWS PET RESCUE VZW

Word als bedrijf peter 
of meter van een 
specialleke: €20 per 
maand per specialleke.

Bestellen via 
chris-elsen@hotmail.be

HET COMPANY SPECIALLEKE

Bestellen

bestellen.mennos-droom.be

of info@mennos-droom.be

Bestellen

autismeleeft@gmail.com 

met onderwerp ‘Koekjesactie’.’

• Lady Jane Cocktails: Ready to drink cocktails: 3x 20 cl - € 35
• Fryns 0,0%: Alcoholvrije aperitief: 2 x 20 cl - € 30
• Fryns Jenever: Jenever: 2 x 20 cl - € 22
• Lady Jane geschenkpakket: Ready to drink cocktail 70 cl + glas - € 38
• Jenever Premium “/Vieux Système” geschenkpakket  

Jenever 50 cl + glas - € 35

STERKE DRANKEN - MENNO’S DROOM
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OOST-VLAANDEREN
GIVE SOCIAL, GIVE LOCAL

Gewoon Leven is een plek waar mensen met jongdementie en hun mantelzorgers samen 
alledaagse activiteiten in ongedwongen sfeer kunnen beleven.

www.gewoonleven.be

GEWOON LEVEN

Bloemen maken mensen blij. Schenk een bos bloemen aan jonge 
mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Biologisch en ecologisch gekweekt. 
€ 30 per boeket

BOEKET VOOR JONGE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS

Bestellen

info@gewoonleven.be 

of 

www.gewoonleven.be

GEWOON LEVEN  24

DE JOJO  25

NATUURPUNT EN PARTNERS MEETJESLAND VZW 25

STEUNPUNT WELZIJN VZW 25

VZW GYNCA’S  26

VZW TOUCHÉ  26
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Wandkalender met formaat dubbel A4 (opengevouwen: A3); elke 
maand een prachtig natuurbeeld uit het Meetjesland. 

€ 10 incl. BTW. Afhalen of verzenden mits meerkost.

Een gepersonaliseerde cover voor uw bedrijf? Het kan voor onze 
Meetjeslandkalender 2023!

MEETJESLANDKALENDER 2022

Regionale, door de Vlaamse overheid erkende natuur- en milieuvereniging, werkzaam 
rond leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in het Meetjesland. 

www.npmeetjesland.be

NATUURPUNT EN PARTNERS MEETJESLAND VZW

Bestellen

www.npmeetjesland.be/meetjeslandkalender

De JoJo is een Deinse 
jeugdbeweging voor jongeren 
met een verstandelijke 
beperking. 

www.dejojo.be

DE JOJO

Geef met je bijdrage 
ons zomerkamp een 
steuntje in de rug.

Bestellen:
info@dejojo.be

GESCHENKBON ZOMERKAMP

We bieden sociale oplossingen voor maatschappelijke noden. Met sociale tewerkstelling 
versterken we mensen in hun competenties voor de arbeidsmarkt.

www.inkleur.be

STEUNPUNT WELZIJN VZW

Ambachtelijk textiel-upcycling - 
prijs levering incl. € 19 

Kies op 
www.steunpuntwelzijn.be/winkel

EXCLUSIEVE HANDMADE 
TOTEBAGS

Voor € 15 kunnen kansarme personen verzekerd worden als 
vrijwilliger. 

VERZEKER EEN VRIJWILLIGER

Bestellen

steunpunt@welzijn.net. 

Verzending per post of afhaling: 

Wellekensstraat 45, 9300 Aalst
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Organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker met als doel belangenbehartiging,  
informatie en lotgenotencontact. 

www.gyncas.be

VZW GYNCA’S

Bestellen

www.gyncas.be/steun-ons  

per post geleverd, verzendingskosten 

afhankelijk van grootte bestelling.

formaat pin: 2,5 cm op 1 cm
€ 3/stuk + verzendkost

formaat: 6 cm op 3 cm
12 kleuren
€ 5/stuk + verzendkost

GYNCA’S PIN GEHAAKTE 
SLEUTELHANGER 

Touché zet agressie om in positieve kracht. Iedereen met vragen rond zijn of haar 
agressie is welkom bij Touché voor therapie, bokssessies, vorming of een workshop.

www.vzwtouche.be

VZW TOUCHÉ

Hoodies, t-shirts, sweatpants, 
notebooks, koffiecups, 
stressballen, clutchbags, 
rugzakken,...

CHECK ONZE GOODIES

Betaal een begeleiding voor wie dat niet kan: 
• Begeleidingstraject voor € 1.500
• 10-beurtenkaart voor € 600
• Individuele sessie voor € 60
• Deelname aan een groepssessie voor € 15

GEEF EEN BEGELEIDING CADEAU Bestellen

Goodies via

shop.vzwtouche.be 

Steun via 

vzwtouche.be/steun-ons/giftbox/

26



VLAAMS-BRABANT
GIVE SOCIAL, GIVE LOCAL

ALS LIGA BELGIË VZW  28

ANKERPUNT VZW  28

AMBER VZW  29

CAW OOST-BRABANT  29

COMITÉ JEAN PAIN VZW  29

CONGODORPEN  30

DON BOSCO STICHTING  30

DE EGLANTIER VZW  30

DEBRA BELGIUM 31

DE  POEZENBUBBEL VZW  31

FONDS INVOLVEU   32

HOPPERANK VZW  32

KIRIKOU  32

HOU(T) ME VAST VZW 33

LUCAS FOR LIFE VZW  33

OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN 

WILDE DIEREN MALDEREN VZW  34

MAMAS FOR AFRICA   34

LUCIA VLAAMS-BRABANT  35

ORIGENE FONDS (KU LEUVEN)   35

PEOPLE MADE  36

RAINBOW4KIDS VZW 36

STAF VZW  36

RONDOUFONDS  37

TER BOOGAERDE  37

VLAAMSE PARKINSON LIGA VZW  38

VZW ALVINNENBERG  38

VZW WAARANDERS  38

VZW VILA CLEMENTINA 39

VZW HET BRUGHUIS 39

VZW SOS THIBAUT 40

ANTIKANKERFONDS   40

27



ALS Liga is een niet-gesubsidieerde vzw, die de belangen van ALS-patiënten behartigt.

www.als.be

ALS LIGA BELGIË VZW

Gift per bankoverschrijving BE28 3850 6807 0320 
vermelding: kinderen. 

Fiscaal attest (vanaf 40 euro): mail naar fisc.attest@als.be

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
VAN ALS-PATIËNTEN

grootte: +/- 30 cm
€ 20

Bestellen www.alsshop.be

GROTE KNUFFELLEEUW 

Ankerpunt VZW is een centrum dat zich inzet voor het welbevinden van kinderen, jongeren, (jong)
volwassenen en hun gezinnen.

https://ankerpunt.be

ANKERPUNT VZW

Bestellen

secretariaat@ankerpunt.be

Af te halen te 

Oud-Heverleestraat 62

3001 Heverlee

‘Hey, ik ben oké’ lees- en doeboek, geschreven door Marleen Jans
€ 23,95 zonder verzending / € 27,95 met verzending

Meer info: https://ankerpunt.be/publicaties/

Verras je familie of vrienden en laat hen proeven van onze 
workshops met accent op beweging, zoals yoga, mindfulness, kung 
fu, rots en water, … Kies zelf je bedrag, factuur op aanvraag. 

Meer info: https://ankerpunt.be/ankerpunt-steunen/

Duur: 2 uur
Individueel : € 30/pers  2de pers € 25
Groepen tot 10pers: € 300  /Groepen +10: +€ 25/pers/extra

Inschrijven:
https://ankerpunt.be/bos-en-weidebaden/ of vraag offerte op maat

BOEK: AVONTUREN AAN DE WONDERE OMMESPRONG

ANKERPUNT CADEAUBON

BOS - EN WEIDEBADEN
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Bij het Centrum Algemeen Welzijn, CAW Oost-Brabant, kan iedereen terecht met welzijnsvragen. 
Samen zoeken we naar een uitweg, bieden informatie, advies, begeleiding of opvang. 

www.caw.be

CAW OOST-BRABANT

Een virtuele vlinder kost € 10. Vanaf € 40 krijg je hiervoor ook een 
fiscaal attest. Met jouw steun help je mee het extra aanbod voor 
kwetsbare doelgroepen te realiseren. Elke vlinder helpt het leven 
van iemand die het moeilijk heeft wat lichter te maken.

VLINDERS VOOR EEN LICHTER LEVEN

Bestellen

www.ikgeefomeenander.be 

of 

BE59 7775 9209 2726 

met vermelding ‘vlinder’.

Amber vzw, ambulante begeleidingsdienst regio Leuven, geeft mobiele begeleidingen aan 
gezinnen met kinderen van 0 - 25 jaar en jongeren. 

www.ambervzw.be

AMBER VZW

Bestellen

BE12 0013 0668 6592 

Fiscaal attest: mail

info@ambervzw.be 

• Startpakket jongeren: € 50
• 1 uur vertalen door tolk: € 48
• Didactisch begeleidingsmateriaal: € 40
• Vrijetijdsbesteding kind: € 60
• Aankoop schoolmateriaal: € 20
• Kampje kind: € 80

STEUN ONZE JONGEREN EN GEZINNEN

Centrum ter bevordering van thuiscomposteren en kringlooptuinieren voor 
klimaatbeheersing en bijdragen tot een beter milieu.

www.comitejeanpain.be

COMITÉ JEAN PAIN VZW

Bestellen

comite.jean.pain@skynet.be

workshop van ca 2u met max 

20 personen per lesgever/gids, 

in onze educatieve tuin of op 

verplaatsing.

• Snel en efficiënt je eigen tuin-en keukenresten composteren
• Ken je bondgenoten in de tuin : insecten goed of lastig ?
• Creatief in de tuin : kleine vlechtwerkjes en decoratie
• Start je mini moestuin op 1 m²
• Hoe maak je een insectenhotel en wie maakt er gebruik van?
• Je tuin klaar maken voor lange, droge, zomers
• Water in de tuin

€ 170 per workshop 

MILIEUBEWUSTE WORKSHOPS EN ACTIVITEITEN IN TEAM
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De Eglantier vzw is een Multi Functioneel Centrum dat therapeutische schoolvervangende 
dagopvang en kortverblijf aanbiedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstige, 
meervoudige beperkingen.

www.eglantier.be

DE EGLANTIER VZW

Bestellen

info@eglantier.be

Afhalen:

Coigesteenweg 19

3061 Leefdaal

(geen levering).

De B-3060 Gin is een superieure Bertemse gin, met een 
meesterlijke combinatie van de beste 17 zuivere en natuurlijke 
botanicals vanuit de ganse wereld, én fijn kruidige Belgische hops. 

Wij krijgen een mooi percentage op de verkoop.  

€ 39 incl. btw

B-3060 GIN

STICHTING

Don Bosco heeft wereldwijd jeugdwerkingen en speelpleinen waar jongeren zich thuis 
voelen,  aan de slag gaan met hun talenten, verantwoordelijkheid  opnemen en waar 
duurzame vriendschappen ontstaan.

www.als.be

DON BOSCO STICHTING

Elk jaar rond het Don Boscofeest geven we een nieuwe magneet uit. 
Verzamel ze allemaal! Afmetingen 60 mm x 60 mm  

Kostprijs: € 5 per stuk btwi

MAGNETEN MET EEN AVONDWOORDJE

Bestellen

www.donboscostichting.be/

steun-ons

Afhalen Naamsesteenweg 37 

3001 Leuven 

of verzending..

Congodorpen ondersteunt en stimuleert de lokale samenwerking, gezondheidszorg, 
onderwijs en landbouw in de plattelandsgebieden van DR Congo, samen met onze 
Congolese partners. 

www.congodorpen.org

CONGODORPEN

Meer info

congodorpen@congodorpen.org

• Steun een viskwekerij: € 40 
• Steun een boomkwekerij  of  leerlingen: € 100 
• Steun schoon drinkwater: € 250 
• Steun een klaslokaal of zwangere vrouwen: € 500 
• Steun een gezondheidscentrum: € 1000 

STEUNPAKKETTEN VAN CONGODORPEN
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Debra ondersteunt patiënten met de zeldzame ziekte epidermolysis bullosa (EB). 

www.debra-belgium.org

DEBRA BELGIUM (EPIDERMOLYSIS BULLOSA)

Met € 140 kan één van de vier EB-specialisten in UZ Leuven 
(verpleegkundigen en psycholoog) een halve dag aan de slag.

EB-SPECIALIST EEN HALVE DAG AAN HET WERK

Bestellen

via ingrid@debra-belgium.org

of bel Ingrid Jageneau

042675486

De PoezenBubbel vzw helpt Leuvense huisdieren en hun baasjes, runt een voedselbank voor 
huisdieren en geeft administratieve ondersteuning aan dierenasielen.

www.poezenbubbel.be

DE POEZENBUBBEL VZW

Bestellen

www.poezenbubbel.be

of info@poezenbubbel.be

Afhalen, verzenden per post € 7. 

• Doggy-box: lekkere snacks en toffe speeltjes
• Pussy-box: leuke speeltjes en heerlijke snoepjes
• Bunny-box: speciale knabbels voor je konijn

€ 20 per box

• Chocoladebox: vanaf € 7
• Badbox: ontspannende producten - € 25 
• Bakbox: voor lekkere baksels - € 29,95
• Bierbox: lokale biertjes & bierglas - € 12
• Wijnbox: met wijnstop & glasmarkers - € 25

• Snoepzakjes : 200 g (kan ook vegan) -  € 4
• Geurkaarsen: met de hand versierd - € 5

Steun ons met een voedselpakket voor knaagdieren, vogels, 
honden of katten.

Kies je bedrag: € 5, 10 of 15

CADEAUBOXEN VOOR JE BEESTJES

CADEAUS VOOR TWEEVOETERS

VOEDSELPAKKETTEN VOOR HUISDIEREN
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Het KU Leuven involvEU Fonds heeft als doel de betrokkenheid van de burger bij het Europese politieke gebeuren te 
bevorderen.

www.soc.kuleuven.be/io/involvEU

FONDS INVOLVEU

Bestellen

www.lannoocampus.nl/nl/waarom-europa

Waarom Europa ? Kleine geschiedenis van een groot project
Toegankelijke geschiedenis van de Europese Unie. Waarom bestaat 
er nog geen Europees leger? Waarom willen de Britten een eigen 
koers varen? En waarom maakt elke crisis de EU sterker?
Auteurs: Steven Van Hecke, Kamiel Vermeylen

€ 29,99

BOEK “WAAROM EUROPA?” 

Inzamelpunt voor tweedehands kindermateriaal ten voordele van kwetsbare gezinnen in Leuven
.

www.huisvanhetkindleuven.be/kirikou

KIRIKOU (HUIS VAN HET KIND LEUVEN VZW)

• Luierpakket - € 5
• Knutselpakket - € 10
• Speelgoedpakket  - € 20
• Draagdoek - € 50

GEEF EEN PAKKET AAN ONZE GEZINNEN

Meer info & bestellen

www.huisvanhetkindleuven.be/

steun-kirikou 

Hopperank biedt ondersteuning aan volwassen personen met (vermoeden van) 
beperking, die zelfstandig wonen. 

www.hopperank.be

HOPPERANK VZW

Bestellen

info@hopperank.be

Afhalen na afspraak : 

Gasthuisstraat 7B7, 1730 Asse 

of bezorgd via post.

Formaat:10,5 op 14,8 cm
De kaartjes zijn verkrijgbaar aan € 1 per stuk. Minimum 3 kaartjes te 
bestellen. Vanaf 50 stuks krijg je 5 kaartjes gratis. 

Verzendingskosten: van 1 tot 5 kaartjes  € 1,5, van 5 tot 20 kaartjes 
€ 3, vanaf 20 kaartjes € 5,70

WENSKAARTEN GEMAAKT DOOR ONZE CLIËNTEN
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‘Hou(t) me vast’ is een hartverwarmende actie van kankeronderzoeker Johan Swinnen om patiënten, 
hun naasten en al wie er nood aan heeft HOUVAST te bieden.

www.delangetocht.be/hout-me-vast

HOU(T) ME VAST VZW

Bestellen

www.delangetocht.be/webwinkel

Uniek houten figuurtje om vast te houden. Gemaakt in Den Ateljee 
in Wezemaal door mensen met een beperking. FSC gelabeld hout, 
gepolijst en geolied, in een doosje (13,5 x 10 x 3cm) met strik.

€ 25 incl. verzendingskosten

Geeft het relaas van de (loop)actie HOU(T) ME VAST. Geïllustreerd 
met vele foto’s en artistieke bijdragen van een kunstenaarscollectief. 
(21 cm x 21 cm, 104 blz)

€ 25 incl. verzendingskosten

HOU(T)VASTJE

BOEK HOU(T)ME VAST

Lucas for Life vzw zet zich in voor palliatieve thuiszorg voor kinderen en wil de dood bij 
en met kinderen en jongeren bespreekbaar maken.

www.lucasforlife.be

LUCAS FOR LIFE VZW

Prentenboek voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Uitgave van Lucas for 
Life vzw, 32 p. € 15 + verzending (België: € 6 - Nederland: € 9)

Info & bestellen:
lucasforlife.be/nooit-meer-beter-bestellen

Lucas’ Leuke Leuvense Weetjes Wandeling is een leuke zoektocht door Leuven voor gezinnen 
en andere groepen.  
Gemakkelijk te printen pdf-formaat. 

Info & bestellen: www.lucasforlife.be/lucaswandeling

PRENTENBOEK: NOOIT MEER BETER 

LUCAS’ LEUKE LEUVENSE WEETJES WANDELROUTE (PDF)

TOMAS & DIEWER 
BRUYLAND - VAN DER MEIJDEN

PETER DE MARREZ

Lucas is ziek en wordt 
nooit meer beter. 
Samen met papa, mama 
en zus denkt hij na over 
leven en doodgaan.

Een boekje voor kinderen van 6 tot 9 jaar, 
om voor te lezen of zelf te ontdekken
en de dood bespreekbaar te maken.

Dit prentenboek is een realisatie van Lucas for Life vzw.
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We zijn een opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren, die na verzorging en revalidatie terug 
in de natuur gebracht worden.

www.vogelopvangcentrum-malderen.be

OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN 
WILDE DIEREN MALDEREN VZW

Bestellen

Via webshop of 

voc.malderen@gmail.com

Afhalen op Boeksheide 51 

1840 Malderen

 of verzending mits portkosten.

Nestkasten, voederplanken, marterspray, knuffels, badeendjes, gadgets VOC Malderen, 
wintervoeding, … Ontdek ze op onze webshop. 

Prijzen en meer info: www.vogelopvangcentrum-malderen.be

LEUKE CADEAUTJES

Mamas for Africa is een VZW die kwetsbare meisjes en vrouwen in Oost-Congo steunt in 
hun strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld.

www.mamasforafrica.be

MAMAS FOR AFRICA

Bestellen

www.mamasforafrica.be/nl/hoe-kunt-u-helpen/webshop 

of info@mamasforafrica.be 

Levering via BPost.

Merk De Witte Lietaer in 14 kleuren, 5 Afrikaanse diermotieven

• 40x 60cm : € 15
• 50x100cm: € 20
• 70x140cm: € 30
• 100x150cm : € 35

Merk: De Witte Lietaer 
Afgezoomd met The Big Five
65x65 in blauw, groen en rood 

€ 7 / per 3st/€ 18

Kleur: limoengroen
€ 17

SPONSEN HANDDOEKEN

KEUKENHANDDOEKEN

KEUKENSCHORTEN
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Wij ondersteunen - in samenspraak met begeleidingsorganisaties -  kinderen jonger dan 12 jaar in gezinnen met een financiële 
noodsituatie.

www.luciaweb.be

LUCIA VLAAMS-BRABANT

Bestellen

 BE32 7360 0269 0402

met vermelding van het product 

en voorafgegaan door ‘gift’.

€ 40: steun voor aankoop pampers voor 1 maand
€ 50: steun voor baby-uitzet voor kleinere aankopen bij een 
bevalling
€ 100: steun voor lidmaatschap van jeugdbeweging of sportclub

Fiscaal attest vanaf € 40

STEUNPAKKETJES

Een schisis van lip, kaak en/of gehemelte is een aangeboren aandoening. OriGENE fonds 
brengt de oorzaken en genetische risicofactoren voor het ontstaan ervan in kaart, voor 
preventie op termijn.

www.kuleuven.be/origene

ORIGENE FONDS (KU LEUVEN)

Ontvang als aandenken 5 kunstwenskaartjes van 10,5 cm op 15 cm
of 1 reproductie van een kunstwerk op A4-formaat naar keuze

€ 1.250

Beeld: Anne-Sophie Putseys (Knipoog)

Ontvang als aandenken 1 of meerdere kunstwenskaartjes van 10,5 
cm op 15 cm

Vrije gift van € 80 of meer

Beeld: Anne van Herreweghen (Meisje)

Ontvang als aandenken een reproductie van 2 kunstwerken op A4-
formaat naar keuze
3 (of 6 of 9) genomen met uw bedrijf: vanaf € 3.750 (excl. BTW)
Beeld: Ghislaine Bosteels (Rembrandt)

Bekijk de kunstwerken via https://gbiomed.kuleuven.be/nl/
onderzoek/50000622/origene/kunst-voor-origene

METER OF PETER VAN EEN GENOOM 

AMBASSADEUR VAN ORIGENE

METER OF PETER MET UW BEDRIJF

Bestellen

https://gbiomed.kuleuven.be/nl/

onderzoek/50000622/origene/

OriGENE-steunen

Levering per post.. 
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Staf staat mensen met een beperking bij in het zelfstandig thuis leven. We doen dat, al 35 
jaar, door hen een-op-een en zij-aan-zij te versterken.

www.wijzijnstaf.be

STAF VZW

Bestellen

www.wijzijnstaf.be/steun-staf

Met jouw gift kan Staf ondersteuning bieden aan 1 van de 200 
mensen op onze wachtlijst. Je ontvangt een fiscaal attest vanaf €40.

Om 1 persoon drie steunmomenten te kunnen bieden, is € 300 
nodig.

SCHENK GRATIS STEUNMOMENTEN

We zijn een warm netwerk van sociale economie bedrijven en arbeidszorgateliers in 
Vlaams-Brabant en zetten graag de creatieve talenten in de kijker van de mensen die 
daar aan de slag zijn omwille van een fysische, psychische of mentale kwetsbaarheid.

www.peoplemade.be

PEOPLE MADE

Bestellen

www.peoplemade.be

of

 peoplemade@vlaamsbrabant.be

De geschenkpakketten zijn samengesteld met mooie 
handgemaakte creaties in hout, keramiek, papier, textiel en 
lekkernijen. Enkele pakketten uit ons assortiment: Knus Kerstpakket, 
Warm Nest pakket, Me-Time pakket, Happy HAPero pakket.
 
Prijs: 20-50€ plus leveringskosten

FUNKY GESCHENKPAKKETTEN MET EEN VERBINDEND VERHAAL

Rainbow4Kids vzw helpt 460 kinderen in een kleuter- en lagere school in Kenia, die door de 
thuissituatie anders niet naar school kunnen gaan, omdat hun ouders het niet kunnen betalen. 

www.rainbow4kids.be

RAINBOW4KIDS VZW

De soapstone sterretjes worden 
in Kenia gekapt uit rotsen en mooi 
gepolijst. 

€ 8 voor een set van 4 sterretjes. 
Afhalen bij onze ambassadeurs.

STENEN STERRETJES 

Meer info & bestellen

www.rainbow4kids.be 

of dany@goberdini.be 

Sponsor voor € 135 per jaar een kind. De ouders 
betalen zo maar € 60 schoolgeld per jaar. Het kind 
krijgt tweemaal per dag eten op school. Boeken en 
schoolmateriaal krijgt het gratis.

SPONSORING VAN EEN KIND
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Meer info & bestellen

www.Rondoufonds.be

of rondou@me.com

Afhalen na afspraak bij Siona Ven, Kleine Ganzendries 14 te 

Pellenberg of Pensstraat 5 te Leuven  of verzending per post (met 

kosten € 10).

We steunen het onderzoek naar de ziekte van Duchenne,  zowel op klinisch als wetenschappelijk 
gebied, door geld in te zamelen.

www.Rondoufonds.be

RONDOUFONDS VOOR DUCHENNE ONDERZOEK

€ 39,99

€ 15

GESIGNEERD BOEK VAN 
JEROEN MEUS

WOORDPUZZEL

Kunstwerk van Mireille Robbe: A4 
formaat: € 150 
A3 formaat: € 250

KUNSTWERK 
DAUWDRUPPELS

Meer info & bestellen

bart.coosemans@telenet.be

011 27 87 70

Afhalen na afspraak bij 

Ter Boogaerde De Weermuur 1 

3440 Zoutleeuw 

of verzending per post (met 

kosten). 

We ondersteunen mensen met NAH op medisch, sociaal en zorgkundig gebied. In ons 
dienstencentrum is zowel wonen als kortverblijf mogelijk.

TER BOOGAERDE

Tekeningen van Wim Swerts, 
striptekenaar Vertongen&Co, 
ingekleurd door de bewoners.
10,5 op 14,8 cm 

 3 kaarten voor € 5,00

Pakket van 6 streekbieren van  
brouwerij Craywinckelhof te 
Lubbeek. Geschenkverpakking. 

6 streekbieren 33 cl - € 15,00

KERST- EN 
EINDEJAARSKAARTEN

PAKKET HAGELANDSE 
STREEKBIEREN
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We bieden woon-, dag- en ambulante ondersteuning aan volwassenen met een beperking.

www.alvinnenberg.be

VZW ALVINNENBERG

Bestellen

handmade@alvinnenberg.be

Afhalen tijdens kantooruren bij 

Gaston Feremanslaan 27

3001 Heverlee

Pakket van 10 gedrukte kerstkaartjes met twee mooie ontwerpen 
van cliënten uit ons crea-atelier. De stempel van onze organisatie 
staat op de achterzijde.

Formaat 10,5 op 14,8 cm - € 10 per pakket.
Bestellen voor 30/11.

KERSTKAARTJES

De Vlaamse Parkinson Liga zorgt samen met de parkinsongemeenschap dat mensen 
met de ziekte van Parkinson alle kansen krijgen op een waardig en kwaliteitsvol leven.

www.parkinsonliga.be

VLAAMSE PARKINSON LIGA VZW

Bestellen

 www.parkinsonliga.be/publicaties/litho-voor-parkinsononderzoek

Deze litho is een initiatief van meesterdrukker en parkinsonpatiënt 
Rudolf Broulim, resulterend in een kunstwerk van de hand van 
Walter Brems en gerealiseerd door Hans Van Dijck. De opbrengst  
gaat integraal naar de financiering van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson.

€ 100 + € 10 verzendkosten

LITHO VOOR PARKINSONONDERZOEK

Meer info & bestellen

info@waaranders.be

of bel (0479 679 401 Chris, 0497 143149 Helen)

Producten afhalen op afspraak in Bierbeek of Heverlee of 

verzendkosten. 

VZW Waaranders biedt bezoekers aan de rand van het Meerdaalwoud in Bierbeek natuurbeleving 
aan. Onze leuze is ‘Voor buitengewone mensen en gewone buitenmensen’. 

www.waaranders.be

VZW WAARANDERS

100% koud geperste 
walnotenolie, glazen flesje 100ml. 
Van noten van eigen oogst.

€ 10/flesje

Voor € 150 geef je een groep/klas met personen met een 
beperking een dag natuurbeleving bij Waaranders cadeau.

FLESJES WALNOTENOLIE

METER/PETERSCHAP 

Microgolfoven en vaatwasser- 
bestendig keramiek. Wit of zwart, 
hoog of breed (gelijke inhoud). 

€ 15/stuk

HANDGEDRAAIDE BEKERS 
EN VAASJES 
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Villa Clementina is een geïntegreerd & inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met & zonder 
beperking. 

www.villaclementina.be

VZW VILLA CLEMENTINA

Intense, robijnrode Italiaanse wijn 
met fruitige aroma’s van kers, 
bessen, bramen en pruimen, ... 

€ 15,00

Lut Buyck maakte met illustratrice 
Martine Du Bois een prachtig 
geïllustreerde bloemlezing van de 
wereld van Villa Clementina. 

€ 20,00

We willen graag een hangmat voor onze kindjes buiten. 
Leg bij met een bijdrage van € 40. 

€ 25 = één maand logopedische ondersteuning voor één van 
onze schatjes van patatjes.

TAMERO DI TROIA RODE 
WIJN

BOEK: ‘DE POORT NAAR 
INCLUSIE’

LEG BIJ VOOR ONZE HANGMAT ‘MOOIE WOORDEN MET INHOUD’ CADEAUBON

Topbieren van brouwerij het 
Anker te Mechelen
Geschenkkistjes van 1 fles 75cl 
tripel en 1 fles 75cl Classic. 

€ 20,00

Laat je eens goed inpakken! Deze 
mooie print met clementijntjes 
komt uit ons boek hiernaast.

3 vellen per rol - € 10,00

GOUDEN CAROLUS HET 
ANKER

INPAK OF KAFTPAPIER

Bestellen

webshop-villaclementina.be

Afhalen Brusselsesteenweg 143, 1980 Zemst

Bestellen

overschrijving op 

BE93 0018 6120 3967

met vermelding van 

soort pakket en aantal.

• Startpakket
• Schoolpakket
• Inrichtingspakket
• Linnenpakket
• Winterpakket
• Verjaardagspakket 

GEEF EEN PAKKET AAN ONZE JONGEREN TWV € 50 

Het Brughuis is een gemeenschapshuis in Leuven met betaalbare kamers voor jongeren van 17 tot 
25 jaar: een plek waar jongeren op eigen benen leren staan met ondersteuning bij dagdagelijkse 
zaken.

www.brughuis.org

VZW HET BRUGHUIS
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De vzw SOS Thibaut ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe behandelingen 
en hulpmiddelen voor kinderen met een gezichtsbeperking door de genetische 
oogaandoening RDH 12.

www.facebook.com/vzw.SOS.Thibaut

VZW SOS THIBAUT

Bestellen

info@foreverfeelgood.be

of bel 0477 28 38 93 (Sylvia)

Afhalen te Veltem-Beisem,

levering regio Leuven mogelijk of 

verzending (met kosten).

• Foto 1: Deo Stick / Body Lotion
• Foto 2: Tandpasta / Lippenbalsem
• Foto 3: Shampoo / Conditioner
• Foto 4: Honing / Herbal Thea
• Foto 5: Zeep / Douche Gel / Vloeibare Zeep
• Foto 6: Propolis Crème / Aloë Gelly / Heat Lotion
• Foto 7: Verschillende Feestverpakkingen

Alle producten zijn afzonderlijk bestelbaar
of stel zelf uw voorkeurpakket samen.

FOREVER ALOË VERA PRODUCTEN

Het Antikankerfonds steunt grensverleggend onderzoek naar kankerbehandelingen die 
anders weinig kans zouden krijgen en reikt mensen met kanker informatie aan.

www.antikankerfonds.org

ANTIKANKERFONDS

Meer info & bestellen

info@antikankerfonds.org

Auteur:  Professor Johan Swinnen (kankeronderzoeker aan de 
KU Leuven), Kom op tegen Kanker en het Antikankerfonds. Een 
onmisbare gids voor al wie met kanker te maken kreeg of krijgt. 

€ 24,99 + gratis verzending

BOEK: KANKER, 100 VRAGEN EN ANTWOORDEN
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WEST-VLAANDEREN
GIVE SOCIAL, GIVE LOCAL

DE BRANDING WAAK VZW  41

OC CIRKANT  42

VZW METGEZEL  42

OPVANGCENTRUM VOGELS EN WILDE DIEREN OOSTENDE  43

SINT MICHIELSBEWEGING - VZW SINT MICHIEL AGAPE  43

WARRIORS VZW 43

Bij ‘de branding’ ondersteunen we mensen met een beperking in Zuid-West-Vlaanderen 
met diverse vormen van dagondersteuning, woonondersteuning en individuele 
ondersteuning. 

www.debranding.be

DE BRANDING WAAK VZW

Bestellen

communicatie@debranding.be

Voor € 300 per jaar ondersteun je 1 minder begoede cliënt in zijn of 
haar vrijetijdsactiviteiten

SOLIDARITEITSFONDS VRIJE TIJD
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Bestellen

Bel voor een bezichtiging in 

Veurne naar 0471/91 31 57

Ter plaatse afhalen in Veurne.

Op de website yarka-neutens.jouwweb.be vind je lichtsculpturen en 
beelden van Yarka Neutens te koop. De opbrengst gaat integraal 
naar de werking van Metgezel. Onder het kopje ‘kunstenaars voor 
Metgezel’ staan ook werken van andere kunstenaars te koop. 

Alle prijzen zijn bespreekbaar. 

KUNST VOOR VZW METGEZEL

Vzw Metgezel organiseert en begeleidt vakanties in kleine groepjes voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of autisme, die de prikkels van een grotere groep 
niet aankunnen.

VZW METGEZEL

OC Cirkant is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking en voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 

www.occirkant.be

OC CIRKANT

Superleuke kerstkaarten met tekeningen van onze deelnemers van 
dagcentrum Horizon
formaat A6 met omslag 

per 10 te koop - € 10 

Rudolf maakt onze snoepzakjes nog leuker

Afmeting 10 op 15cm - € 2

• Zak hooi voor onze alpaca’s -  € 25  
• Middag muziek voor de bewoners - € 150

KERSTKAARTEN

RUDOLFSNOEPZAKJE 

STEUNPAKKETTEN

Standaard theekop in kerstthema met lekker chocolaatjes en 
verwennerij, geschenkverpakking. 

€ 5 

VERWENTHEEKOP 

Bestellen

info@cirkant.broedersvanliefde.be 

Liefst afhaling. Verzending is mogelijk, 

mits portkosten.
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Bestellen

BE96 0018 1702 3905

Bestellen

www.warriorsagainstcancer.be 

Levering per post.

Met € 40 kunnen wij een gezin in armoede helpen met voeding en 
verzorgingsproducten voor één week. 

Je kan ook bepaalde producten afleveren in onze winkels. Meer info 
op www.sint-michielsbeweging.be 

Bureaukalender met karton staander 
15 cm hoog en 21 cm breed

€ 12

WINKELMANDJE VOOR 1 WEEK

KALENDER 2022

vzw Sint-Michiel Agape organiseert tal van initiatieven voor mensen in nood. Met de sociale winkel 
Potpourri helpen we mensen in armoede met voeding en verzorgingsproducten, met vriendschap 
en ontmoeting. 

www.sint-michielsbeweging.be

Wij organiseren Feel Good Days, fotoshoots, workshops en activiteiten voor jongvolwassenen die 
kanker (gehad) hebben. Zo helpen we hun zelfbeeld te versterken.

www.warriorsagainstcancer.be

SINT MICHIELSBEWEGING - VZW SINT MICHIEL AGAPE

WARRIORS VZW

We vangen jaarlijks meer dan 6.000 wilde dieren in nood op. Het gaat om verweesde jonge dieren, 
en zieke, aangereden, gewonde,... dieren. We verzorgen ze en laten  hen nadien gaan in de vrije 
natuur. 
 

www.vogelopvangcentrum.be

OPVANGCENTRUM VOGELS EN WILDE DIEREN OOSTENDE

Bestellen

sarah.defoort@vogelbescherming.be

Met € 50 helpen we 1 egel: aangepaste voeding, ontworming, 
eventuele andere medicatie of speciale zorgen.

HELP EEN EGELTJE IN NOOD
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Draag als bedrijf onze 500+ goede doelen een warm hart toe en geef onze campagne de wind in 
de zeilen. Zo kan je als sponsor een roeptoeter op onze gemeenschappelijke campagne zetten 
door bij te dragen aan:
 
• social media campagne & ondersteuning communicatie goede doelen
• opleidingscentrum voor fondsenwerving 
• hosting & ontwikkelingskosten van het gratis fondsenwerving en actieplatform
• krant, radio of TV campagne
• ontwikkeling & printing van drukwerk 
• slotevenement & festival tijdens de Week van het Goede Doel in februari 2022

Meer informatie: companies@giveaday.be 
Vrije donaties welkom met vermelding “Sponsor ISMGD21-22” op BE15 0017 9289 2830.

SPONSOR WORDEN?

Ideeën, innovaties en merken: het intellectueel eigendom van onze cliënten 
verdient duurzaam advies en oplossingen vanuit hun perspectief. 

De missie van NLO is om langdurige relaties op te bouwen met onze cliënten en 
hun belangen te behartigen door onze expertise op het gebied van intellectueel 
eigendom proactief, adequaat en in nauwe samenwerking met hen in te zetten. 

Meer informatie: www.nlo.eu/nl

DE MISSIE VAN NLO

NLO GAAT VOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT 

NLO zet zich in om een plek te zijn die persoonlijke en professionele groei 
aanmoedigt, en die gemeenschappen ondersteunt. Door onze inspanningen 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen af te stemmen 
op onze kernwaarden, streeft NLO ernaar bij te dragen aan een duurzame 
samenleving. De diversiteit binnen NLO is groot en wij bieden iedereen gelijke 
kansen. Wij vinden dat wij een unieke verantwoordelijkheid hebben om op lokaal 
niveau een positief effect te realiseren. 

Behalve het ondersteunen van verschillende organisaties neemt NLO dit jaar 
ook deel aan verschillende activiteiten. Dit jaar deed NLO mee tijdens de World 
Cleanup Day met het opruimen van afval, doneerde spullen aan mensen in 
nood, nam deel aan activiteiten die ouderen ondersteunden en sponsort elke 
editie van de Ik Steun Mijn Goede Doel campagne. 

NLO STEUNT
SPONSOR

IK STEUN MIJN GOEDE DOEL
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Ga voor  
teambuildings 
met IMPACT

1 (HALVE) DAG VRIJWILLIGERSWERK MET JE TEAM 
Steek de handen uit de mouwen en schenk als bedrijf een (halve) dag vrijwilligerswerk aan een 
goed doel in groepen van 10 tot 100 personen. Goed voor je team, de trots van je werknemers 
én de maatschappij! Onze goede doelen helpen de kwetsbaren onder ons: mensen in armoede, 
kinderen, personen met een handicap, vluchtelingen, fauna & flora,… 

XII WERKEN
GA VOOR
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Je zet de vaardigheden van je bedrijf in om goede doelen te helpen professionaliseren. 
Bouwen van website, uitwerken van communicatieplan of campagne, opzetten van 
financieel plan of fondsenwerving,... Je tilt met jouw expertise de impact van het goede 
doel naar een volgend niveau!

WERK II – JOUW BEDRIJFSEXPERTISE

WERK IV – KNUTSELEN, CREA EN SPELLETJES

Samen gezond koken voor of met mensen in armoede, personen met een handicap of 
jongeren. Een feestmaal, een proevertjeswandeling, kookateliers, spaghettidag of een 
pannenkoekenfestijn. Zet je kooktalent aan het werk en smul samen van de culinaire 
hoogstandjes.

WERK I – DAGELIJKSE FEESTKOST

Je helpt het goede doel op hun event. Fijne themadag voor de kwetsbare bewoners, 
roetpieten op Sinterklaasfeest voor kinderen in moeilijke gezinssituaties, hulp bij Vlaamse 
kermis, verjaardagsfeest of kerstdiner voor ouders in armoede. Vele helpende handen 
voor vele lachende gezichtjes.

WERK III – GOEDE DOEL EVENT HULP

Je begeleidt mee creatieve workshops en gaat aan de slag met de doelgroep van 
kinderen, vluchtelingen of mensen met een handicap. Petanque spelen, wenskaarten 
maken, samen kleuren, pottenbakken, knutselen met recyclage materialen,… Laat de 
kunstenaars in jezelf en je team volledig gaan!

Samen ga je op stap met jongeren, mensen met handicap of senioren. Het is voor hen 
niet altijd evident om uitstapjes te doen. Wandelen in de natuur, samen gaan fietsen, naar 
de bowling, film gaan zien of naar het pretpark of dierentuin. Je bezorgt hen dus 1 van de 
fijnste dagen van hun leven.

WERK VI – RAP OP STAP

Je helpt de voorziening met praktische hulp. Inpakken van verjaardagspakketten 
voor kinderen in armoede, samen met bewoners klusjes opknappen, klaar zetten van 
materialen en magazijnwerk. Je draait een dag mee in dagelijkse logistieke werking van de 
voorzieningen.

WERK V – LOGISTIEKE HULP EN KLUSJES

XII WERKEN VOOR SOCIALE EN ECOLOGISCHE IMPACT
Samen met de goede doelen definiëren we 12 werken met de meest voorkomende noden aan 
helpende handen en hersenen. Als bedrijf kan jij deze 12 werken mee realiseren door tijd en 
middelen te schenken. Elk werk heeft zijn impact op de Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen 
(SDGs) van de Verenigde Naties. Je gaat niet alleen voor sociale en ecologische impact. Je 
ontroert, versterkt en verbindt bedrijf, mensen en samenleving.
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Tijd voor ontspanning en therapie. De doelgroepen krijgen mentale versterkende 
therapie. Je verwent ze met een massage, welness, helpt met de kwetsbare doelgroep 
in dierenzorgtherapie of meditatie. Samen gaan we voor mentaal welzijn van onze 
kwetsbaarsten!

WERK X – (DIEREN)THERAPIE EN WELNESS

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom slaan we samen met senioren en 
mensen met een handicap aan het sporten. Basketten, joggen, voetballen, rolstoeldansen, 
zwemmen,… Het kan allemaal. Trek je sportieve outfit al maar aan en smeer die kuiten in!

WERK VIII – SAMEN SPORTEN

Je gaat kwetsbare doelgroepen helpen door te praten. Voorlezen voor kinderen, 
anderstaligen & vluchtelingen Nederlands leren of helpen in de huiswerkbegeleiding van 
kwetsbare gezinnen. Je versterkt rechtstreeks de (taal)vaardigheden van onze doelgroepen 
op de lange termijn.

WERK IX – SPEAK-UP ONDERWIJS

Je helpt zorgvoorzieningen in de leefbaarheid van hun leefruimtes en gebouwen. Ruimtes 
verfraaien & verven, bouwen van een nieuwe loods, aanleggen van animatie binnen & 
buiten, timmeren met pallethout voor zintuigenparkoer,... De gasten genieten van jouw 
bouw- & renovatiekunsten.

WERK VII – RENOVATIE- EN BOUWWERKEN

Je gaat voor klimaatactie met je team. Planten van bomen met grootse boomplantactie, 
handen uit de mouwen bij tuin klussen, natuurwerken en aanleg van nieuw groen bij zorg- 
en natuurorganisaties. Impact op de biodiversiteit gegarandeerd.

WERK XI – TUIN- EN NATUURWERKEN

Je verbetert de biodiversiteit ook door zwerfvuil te verzamelen zowel in stedelijke omgeving 
als in kwetsbare natuur. We doen dit in competitievorm tussen teams & bedrijven. Aan het 
einde van elk jaar maken we de winnaars bekend van het meest impactvolle mooimakende 
bedrijf. 

WERK XII – DE GROOTSTE ZWERFVUILVERZAMELAAR

AAN DE SLAG? 
Kies en mail je keuze in XII werken, 

gewenste periode  en aantal deelnemers 
naar companies@giveaday.be. 

Wij doen de rest!
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IN ACTIE
SAMEN

VOOR GOEDE DOELEN

Minder inkomsten door corona en afgelaste fondsenwervingsevenementen zorgen ervoor dat 1 op 3 goede doelen 
hun warme projecten moeten afbouwen en 1 op 7 dreigt de werking te moeten stoppen.

Iksteunmijngoededoel.be is een gezamenlijk verbindend initiatief van meer dan 500 goede doelen, 
Giveaday.be en Samen Altijd Warmer vzw.

Laat je werknemers een inzamelactie starten en ga samen met je collega’s creatief aan de slag voor jouw favoriete 
goede doel. Elke euro gaat rechtstreeks naar de lokale organisaties die jij kiest. Help hen om hun warme verhalen 
verder te zetten.

ENGAGEER JE WERKNEMERS OM GOEDE DOELEN DAT EXTRA STEUNTJE IN DE RUG TE GEVEN. ZET 
FONDSENWERVINGSACTIES OP VOOR JOUW LOKALE GOEDE DOEL. 

Give a Day versterkt gemeentes, scholen, goede doelen & burgers, maar ook bedrijven voor 
impactvol vrijwilligerswerk. Via matchingsplatformen voor werkgevers, kan je werknemers 
aanmoedigen te gaan vrijwilligen, werknemers verbinden via impact en CSR doelen meten. 
Naast het individueel vrijwilligerswerk, ga je aan de slag via Sociale Teambuilding Impact Dagen 
om goede doelen te versterken met tijd en middelen. Maar hoe begin je er aan? Waarom 
zou je het überhaupt moeten doen? Hoe zorg je voor maximale impact van je tijd op de 
Sustainable Development Goals? Hoe betrek en verbind je je bedrijf en werknemers best met 
de samenleving?
 
Meer weten? Volg de webinar op donderdag 13 januari van 10u-11u30 
“Corporate volunteering do’s & dont’s: Hoe werknemersvrijwilligerswerk je  
MVO beleid, je team en je PR versterkt.”

Gratis inschrijven: companies@giveaday.be

13/01/2021 
WEBINAR CORPORATE VOLUNTEERING DO’S & DONT’S


