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Vrienden worden?



Vrienden worden?

Levensomstandigheden van kinderen en hun ouders zijn zeer verschillend. 

Alleen al daardoor is er geen sprake van gelijke kansen voor iedereen.  

De verantwoordelijkheid voor kinderen mag dan ook nooit worden afgewend 

op een enkeling. Werkelijk samenleven is: ‘samen verantwoordelijk willen zijn’.

Vriend worden?
Dat kan op diverse manieren. Voor een 
éénmalige bijdrage of periodieke schenking 
kunt u de aangehechte machtigingskaart 
invullen en opsturen. Stichting Vrienden 
van Maashorst is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) waardoor uw donaties 
aftrekbaar zijn voor de belastingen. 

U kunt ons ook op andere manieren steunen, 
bijvoorbeeld door sponsoring of een opname 
in uw testament. Of wellicht heeft u zelf een 
suggestie? Wij horen het graag!

Maashorst is een aanbieder van jeugdzorg 
en onderwijs (De Vlinder) voor gezinnen met 
veelal jonge, in principe normaal begaafde 
kinderen, die te maken hebben met (ernstige) 
ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen, 
en met gezinsproblemen. Zij geeft jeugd- en 
opvoedhulp aan het kind, het gezin en haar 
leefomgeving.

Stichting Vrienden van Maashorst vindt het 
erg belangrijk dat deze kinderen dé zorg 
krijgen die ze nodig hebben en daarom wil de 

stichting specifiek die activiteiten en projecten 
ondersteunen en financieel mogelijk maken 
die niet uit andere middelen kunnen worden 
betaald.  Denk aan activiteiten op het gebied 
van vrijetijdsbesteding, de aanschaf van 
speel- en/of leermiddelen of het financieel 
mogelijk maken van deelname aan 
activiteiten die in de samenleving worden 
georganiseerd. Zonder uw hulp kan Stichting 
Vrienden van Maashorst dergelijke projecten 
echter niet realiseren. Uw bijdrage is dan ook 
meer dan welkom!

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden 
van Maashorst? Of wilt u bijdragen aan 
projecten en activiteiten? Neem dan contact 
op met het bestuur via onderstaande 
contactgegevens:

Stichting Vrienden van Maashorst
Postbus 14
5375 ZG Reek
T 0486 – 49 29 29
E infols@koraal.nl 
I www.stichtingmaashorst.nl 
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