
Meer informatie?

Alle gi� en, schenkingen of legaten komen tot de 
laatste euro ten goede van kinderen, jongeren en hun 
gezinnen. 

Wij staan u graag te woord bij een eventueel bezoek. 
Neem gerust contact op met dhr Marc Vermeulen, 
algemeen directeur vzw Onze Kinderen.

Vzw Onze Kinderen

Blinde-Rodenbachstraat 23

8800 Roeselare

051 22 21 44

marc.vermeulen@vzw-ok.be

Voor meer informatie over onze werking, projecten 
en nieuwsberichten kan u ook terecht op onze 
vernieuwde website www.vzw-ok.be.

De Raad van Bestuur :
Bernard Camerlynck, voorzitter, Filip Camerlynck,
Ludo Camerlynck, Jan Carlier, Arnold Deceuninck,
Caroline Flipts, Johan Leenknecht, Guy Piette en 
Joseph ! iery ;

De leden van de Algemene Vergadering :
Eddy Brouckaert, Philippe Hanssens, Paul Nieuwdorp,
Jan Sercu, Betsy Van Liefde, Sebastiaan Vanneste, 
Johan Vergote, Marc Vermeulen en alle bestuurders ;

De Directie :
Marc Vermeulen, algemeen directeur, Betsy Van Liefde, 
Nicole Panckoucke ;

en alle medewerkers danken u voor uw gi� . 

Belastingvrijstelling 

U overweegt om te steunen met een gi�  ? Uw gi!  

zal " scaal a! rekbaar zijn indien u minimum €40 

doneert. U ontvangt van ons een attest in het 
eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar. Dit 
attest is bestemd voor uw belastingaangi� e.

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

U kan een eenmalige gi�  overmaken. Wilt u zich 
liever  engageren voor een langere periode? Geef 
dan een vaste opdracht aan de bank voor een 
maandelijkse of jaarlijkse gi� . Gi� en naar aanleiding 
van een feestelijk gebeuren (verjaardag of jubileum) 
zijn ook mogelijk.

Gi� en kunnen worden gestort op:
Sociaal Fonds vzw Onze Kinderen,
Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare
rek nr: BE76 7380 3688 6795

U geeft de jongeren en gezinnen 
die wij begeleiden nieuwe kansen !

Hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdzorg

UW GIFT
a� rekbaar van uw belastingen

vzw



Vzw Onze Kinderen

... is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg 
die ruim 70 jaar ervaring hee�  in de hulp-
verlening aan kwetsbare gezinnen met een 
meervoudige problematiek. 
Opvoedingsproblemen zijn ingebed in tal van 
andere moeilijkheden zoals werkloosheid, 
langdurige ziekte, psychische kwetsbaarheid, 
verslaving,  (generatie)armoede, enz.

Wij bieden zowel gezinsbegeleiding als 
individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen 
en jongeren. 
De werking is zeer gedi� erentieerd van 
begeleiding aan huis tot een tijdelijk verblijf 
in de vzw. Er zijn geen standaardantwoorden, 
elk gezin en elke jongere verdienen een 
oplossing op maat. 

Wij geloven in de kracht van elke mens en 
elk gezin om de moeilijkheden in het leven 
zelf aan te pakken, mits gepaste professionele 
ondersteuning en menselijke betrokkenheid. 
Wij geloven dat er voor iedereen een toekomst 

is. 

De vzw stelt 130 personeelsleden tewerk voor 
de begeleiding van 186 kinderen, jongeren en 
hun gezinnen. De werking is regionaal gespreid 
van Roeselare, over Tielt en Ingelmunster, 
tot in Menen.

Dagelijkse werking

In een open en onbevangen relatie laten we 
jongere en gezin mee bepalen wat de bedoeling is van 
de hulpverlening en welke manier van werken hierin het 
beste kan zijn. 
De samenwerking tussen afdelingen in clusters probeert 
een vlotte doorschakeling van de ene werkvorm naar 
de andere mogelijk te maken.

Projecten

Door de complexe en vaak hardnekkige problemen waar 
jongeren en gezinnen mee geconfronteerd worden, 
zijn wij blijvend op zoek naar nieuwe invalshoeken 
om onze hulpverlening gestalte te geven. 

Deze vernieuwing ontwikkelt zich af en toe tot projecten 
die een blijvende meerwaarde bieden aan de hulp-
verlening.

De atelierwerking gee�  jongeren de mogelijkheid 
op informele ontmoetingen met andere jongeren en 
volwassenen, georganiseerd rond gemeenschap-
pelijke interesses of activiteiten (voetbal, creatief bezig 
zijn, houtbewerking, ! etsen herstellen, muziek, ). Via het 
samen doen, wordt er ook geraakt aan wat hapert.

La Trao biedt één- of meerdaagse ervaringsgerichte 
opdrachten en tochten in binnen- en buitenland aan, in 
combinatie met coaching. De programma’s richten zich 
op de verbinding tussen mensen en geven een intensieve 
input om relaties te versterken, te herstellen of te 
verduidelijken.

Is uw steun wel nodig?

Vernieuwende projecten zijn vaak alleen mogelijk dankzij 
de steun van vele medestanders en sympathisanten. 
We hebben uw steun blijvend nodig om verdere groei 
en ontwikkeling mogelijk te maken.

Daarnaast moeten we vaststellen dat de overheid jaarlijks 
blij�  besparen op de werkingsmiddelen, waardoor we ook 
daar krap komen te zitten. 

Uw steun is dus meer dan welkom ! We informeren u wat 
we met uw ! nanciële steun gerealiseerd hebben. 


