IONA vzw

Aandacht en Zorg voor
Buitengewone Mensen

Een duwtje in de rug, daar kunt u voor zorgen

Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit bieden onze medewerkers
vol enthousiasme en met de nodige professionaliteit zorg en
ondersteuning aan onze cliënten. Om de kwaliteit van leven
van onze cliënten steeds verder te verbeteren, bruisen we
van de plannen en ideeën. Onze ambities zijn onder andere
dat we willen voldoen aan de wensen en noden van onze
cliënten, daarom juist hebben we dit duwtje in de rug nodig.

Nood zaak
Vanuit het VAPH krijgen we voldoende finan
ciële middelen aangereikt om ons werk naar
behoren te doen. Maar om nog beter te
worden en de kwaliteit van leven van onze
cliënten te verbeteren, hebben we nood aan
wat extra steun van mensen die zich bij ons
betrokken voelen.

Wereld van verschil
Uw bijdrage maakt voor onze cliënten een
wereld van verschil. Iona vzw kan zijn ambities
enkel waarmaken met dat extra duwtje in de
rug. Dankzij mensen zoals u, die weten hoe
belangrijk het is dat onze cliënten de grootst
mogelijke ontplooiingskansen krijgen.
Hierdoor kunnen we hen zorg op maat bieden.

Helpt u ons voor net dat extra
duwtje in de rug?
Draagt u de gehandicaptenzorg en Iona vzw in
het bijzonder een warm hart toe? Voelt u zich
betrokken en wilt u bijdragen aan de zorg voor
en het welzijn van onze cliënten? Steun Iona
vzw. Uw bijdrage is meer dan welkom! Met uw
steun, helpt u het leven van onze cliënten een
stuk aangenamer te maken.

Gerealiseerde projecten
We hebben reeds een aantal mooie projecten kunnen realiseren:

• Aanleunwoningen
Om enkele bewoners binnen het tehuis
niet-werkenden een eigen stekje te kunnen
bieden, werden er vijf aanleunwoningen op
het domein van Iona gebouwd.

• Audiosysteem
Binnen het internaat werd er een audio
systeem geïnstalleerd waardoor er sneller op
de zorgvraag van onze cliënten kan worden
ingespeeld.

• Keramiekoven
Dankzij de aankoop van een keramiekoven
kunnen we onze cliënten in ons kunsten
atelier een zinvolle dagbesteding aanbieden.

• Bus
We konden een nieuw busje aankopen zodat
onze cliënten steeds op hun bestemming
geraken. Dankzij dit busje krijgen ze de
kans om zich nog beter te integreren in onze
maatschappij.

• Renovatie internaat (1e fase)
Onze oude gebouwen werden reeds deels
in een nieuw jasje gestoken om onze leef
groepen wat huiselijker te maken voor onze
cliënten.
In een volgende fase zouden volgende zaken
nog onder handen genomen moeten worden:
een nieuw dak, isolatie, ramen,…

• Matrassen
De schenking van nieuwe matrassen zorgt er
voor dat onze cliënten binnen de kinderwer
king van een zalige nachtrust kunnen genie
ten.

• Broodoven
Onze cliënten hebben hierdoor elke dag
vers brood en daarnaast krijgen ze ook een
zinvolle dagbesteding in de bakkerij aan
geboden.
De steun voor deze projecten kwam van
diverse donateurs: cliënten, familieleden,
particulieren, bedrijven en serviceclubs.

Hoe kunt u ons steunen?

Fiscale attesten

Er zijn diverse mogelijkheden om Iona vzw
te steunen.

Iona vzw levert fiscale attesten voor donaties
vanaf € 40 per jaar. Deze attesten zullen in het
begin van het nieuwe jaar verstuurd worden
op basis van donaties tijdens het voorgaande
jaar.

Eenmalige donatie
U kunt een bedrag overmaken op het rekening
nummer BE49 2300 273300 71. Vermeld bij
overschrijving dat het om een gift gaat.
Bij een bedrag hoger dan 40 euro ontvangt u
op het einde van het jaar een fiscaal attest.
Lees hierover meer verder in deze brochure.

Periodieke machtiging
Wilt u ons project voor langere tijd steunen,
kies dan voor een domiciliëring. U steunt ons
dan door elke maand, kwartaal of jaar (afhan
kelijk van uw keuze) een vast bedrag van uw
rekening te schrijven. Periodieke machtigingen
helpen ons gerichter plannen te maken, omdat
we van tevoren ons budget kunnen samenstel
len.

Meter- / peterschap
Bent u bereid om meter of peter te worden
van één van onze concrete projecten?
Kies als meter of peter één van de projecten
binnen Iona vzw waarvan u het meter of
peterschap op zich wilt nemen. U kan ook
steeds zelf een project bepalen dat u voor
Iona vzw wilt realiseren.

Legaat of erfstelling
Het opmaken van een testament geeft u de
mogelijkheid om het werk van Iona vzw op een
bijzondere manier te steunen. U kunt bij de
notaris een legaat voor Iona vzw in uw testa
ment laten opnemen. Een legaat is een be
paling in een testament waarmee u met name
genoemde goederen of een vastgesteld bedrag
schenkt.
Of u kunt Iona vzw geheel of gedeeltelijk als
erfgena am (erfstelling) in uw testament laten
opnemen.

Voor u
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte
van onze vorderingen. Meer informatie over
Iona vzw kan u vinden op www.ionavzw.be.
Als donateur krijgt u ook meermaals per jaar
het Iona magazine toegestuurd.

Contact
Hebt u vragen over hoe je Iona verder kunt
steunen? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Jan Jacobs, directeur van Iona
vzw.
Bel Jan rechtstreeks op 0477 98 37 37.
Of stuur een mail naar info@ionavzw.be
Iona vzw
Nieuwe Bevelsesteenweg 66
2560 Kessel

