
Meer informatie?

Als directie staan wij u graag te woord om eventuele 
vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met 
ons op.

Vzw Onze Kinderen
Blinde-Rodenbachstraat 23 8800 Roeselare

051 22 21 44 ∞ info@vzw-ok.be 

Op onze website www.vzw-ok.be kan u van nabij 
kennismaken met onze werking. 
U vindt er tevens de mogelijkheid om in te tekenen 
op onze nieuwsbrief. Op die manier blijft u op de 
hoogte van alle evoluties en nieuwtjes van onze vzw.

het bestuursorgaan:
Bernard Camerlynck, ere-voorzitter; Filip Camerlynck, voorzit-  
ter; Bart Camerlynck; Ludo Camerlynck; Jan G. Carlier;  
Arnold Deceuninck; Caroline Flipts; Johan Leenknecht;  
Guy Piette en Joseph Thiery
de Algemene Vergadering:
Eddy Brouckaert; Philippe Hanssens; Paul Nieuwdorp; Jan 
Sercu; Betsy Van Liefde; Sebastiaan Vanneste; Johan Vergote  
en alle bestuurders
de Directie:
Betsy Van Liefde, algemeen directeur; 
Jan Verhelst, directeur facility
en alle medewerkers danken u voor uw gift. 

fiscaal aftrekbare gift

U overweegt ons te steunen met een gift ? 

Indien u minstens €40,00 doneert, ontvangt van ons 
een attest eind februari van het volgende kalender-
jaar. Dit attest is bestemd voor uw belastingaangifte.

Onze vzw is erkend door de overheid met het  
nationaal nummer 0410 412 245. Alle giften worden  
door ons geregistreerd en gerapporteerd, zoals  
wettelijk bepaald.

U kan ten allen tijde een gift overmaken. 
Wilt u zich liever engageren voor een langere  
periode? Geef dan een vaste opdracht aan de bank 
voor een maandelijkse of jaarlijkse gift. 
Ook giften van genodigden naar aanleiding van 
een feestelijk gebeuren (verjaardag, jubileum) zijn  
mogelijk.

Giften kunnen worden gestort op:

Sociaal Fonds vzw Onze Kinderen,
Blinde-Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare

rek nr: BE76 7380 3688 6795
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... is een eigentijdse organisatie bijzondere jeugdzorg,  
met een divers begeleidingsaanbod en vestigingen in 
Rumbeke, Roeselare, Ingelmunster en Menen.

Met een team van ruim 130 medewerkers staan we in 
voor de ondersteuning van 186 minderjarigen en hun 
ouders.“Er is altijd een toekomst” is daarbij de centrale 
gedachte en drijfveer

Wij begeleiden kinderen, jongeren en hun gezinnen  
die die zich in een verontrustende leefsituatie bevinden  
en geconfronteerd worden met problemen in de  
opvoeding, het samenleven en/of hun afstemming op  
de maatschappij. De doelstelling is hen helpen de regie 
over hun leven weer in handen te kunnen nemen. 

Onze Kinderen vzw

Projecten

Door de complexe problemen waar jongeren en gezinnen  
mee geconfronteerd worden, zijn wij blijvend op zoek 
naar nieuwe invalshoeken om onze hulpverlening vorm 
te geven. Deze vernieuwing vertaalt zich in projecten, die 
een blijvende meerwaarde bieden aan de hulpverlening.

Dagelijkse werking
 
In een open en onbevangen relatie laten we jongere en gezin  
mee richting en inhoud geven aan hun hulpverlening.  
De samenwerking tussen afdelingen maakt een vlotte  
doorschakeling van de ene werkvorm naar de andere  
mogelijk.

Is uw steun wel nodig?

Sedert 2014 zet de enveloppefinanciering aan tot meer zelf beleid voeren in plaats van gebonden te zijn aan rigide regels  
van de overheid. Giften en sponsoring blijven evenwel allernoodzakelijkst om dit sociaal ondernemerschap te kunnen vormgeven.   

Meer zelfs, de knelpunten nemen jaarlijks toe en elke beslissing dient volgens prioriteiten te verlopen,  
zodat niet alle noden of problemen aangepakt kunnen worden.  

Met uw gift kunnen we de tekorten aan werkingsmiddelen, ten gevolge van het structureel niet indexeren ervan door de Overheid,  
ondervangen.  Daarnaast zijn vernieuwende projecten vaak alleen mogelijk dankzij de steun van vele medestanders en  

sympathisanten. We hebben uw steun dus blijvend nodig om verdere groei en ontwikkeling mogelijk te maken.

Met uw steun geeft u de jongeren en gezinnen die wij begeleiden dus nieuwe kansen!


