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DVC in ’t kort
Dienstverleningscentrum Heilig Hart is een dienstverleningscentrum voor mensen met verstandelijke
beperkingen.
Zo’n 400 kinderen, jongeren en volwassenen krijgen
hier een vorm van ondersteuning.
•

Kinderen en jongeren tem 20 jaar vinden onderdak
in het Multi Functioneel Centrum (MFC).
Zij kunnen hier terecht voor verblijf, dagopvang of
begeleiding.

•

Wij zijn Vergunde Zorgaanbieder (VZA) voor
volwassenen. Ze kunnen kiezen tussen woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding.

De meeste zorgvragers hebben een diepe mentale
beperking. Ze hebben een IQ van minder dan 20, vergelijkbaar met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 3 jaar.
Ze zijn dan ook zeer afhankelijk van zorg en hebben
hulp nodig bij het eten, aankleden, communiceren, enz.
Meer dan 500 personeelsleden zorgen voor een warme
thuis voor al onze zorgvragers. Daarmee zijn we bij de
grootste werkgevers van Deinze.
DVC Heilig Hart is erkend en vergund door het VAPH
(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).
Meer informatie over ons ondersteuningsaanbod en
onze organisatie vind je terug op onze website
www.dvcheilighart.be.
Je kan ons ook volgen op Facebook via
www.facebook.com/dvcheilighart.

Colofon
Werkten mee aan dit nummer:
Els Vanbosseghem
Leen De Vos
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Sponsoring: waarom?

W

aarom sponsoring?

De zorgvragers betalen
voor de dienstverlening
die ze krijgen. Om hen net dat
tikkeltje extra te kunnen geven,
zoeken we steeds naar sponsoring.

Om onze
zorgvragers extra
te verwennen
zoeken we steeds
naar sponsoring.

Kampen, uitstappen, leefgroepmateriaal, steun voor kansarme zorgvragers, therapiemateriaal … het
zijn maar enkele voorbeelden van
projecten die we alleen maar kunnen realiseren dankzij de hulp van
grote en kleine sponsors.
Deze projecten zijn geen luxeactiviteiten. Het biedt onze zorgvragers de kans om even een
stapje in de wereld te zetten.

Is mijn sponsoring nog nodig?
Verderop in deze krant vind je al
onze sponsorprojecten van het
voorbije jaar terug met daarbij
de sponsors.
We blijven afhankelijk van hen
allen voor de uitvoering van de
projecten voor onze zorgvragers.
Ook jouw sponsoring kunnen we
goed gebruiken!
Op de volgende pagina’s lees je
voor welke projecten we momenteel sponsoring zoeken.

Jaarlijks gaan wij op zoek naar
ruim 100.000 euro om al onze
sponsorprojecten te realiseren.
Een groot bedrag, en dus ook een
hele zoektocht. Dankzij vele sponsors slagen we er telkens in om
het merendeel van de projecten uit
te voeren.

Els Vanbosseghem - Leen De Vos
Team Fundraising
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Deze projecten zoeken sponsors

U

itstap naar het belevingsbad Duinenwater in
Knokke

Elk jaar plant de dienst sport en beweging met een 30-tal zorgvragers
een zwemuitstap naar het belevingsbad Duinenwater in Knokke. Het is er
heerlijk genieten van het water, de fonteinen, de wildwaterbaan en de broebelbaden.

M

uziekapparatuur voor De Sloep

In het activiteitenlokaal De Sloep speelt heel vaak muziek. De powerlink is aan vervanging toe. En we willen graag een muziekbox die we in
het lokaal, maar ook daarbuiten kunnen gebruiken.
Voor deze materialen zoeken we 450 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘muziekapparatuur de sloep’.

V

ezelnevel Lier

Het waterbed van Lier verhuist van de leefruimte naar de loungeruimte. Een vezelnevel zal in deze ruimte een mooi effect geven. Dagelijks
zullen er zorgvragers in deze ruimte vertoeven.
We zoeken hiervoor 700 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘vezelnevel lier’.

S

pelmateriaal Skoebidoe

Op Skoebidoe willen we een kamer herinrichten zodat ze multifunctioneel wordt: logeerkamer en spelkamer. Om alle 9 zorgvragers
voldoende prikkels te kunnen aanbieden, willen we materialen aankopen zoals
een beamer, speelbogen met spelmaterialen aan, spiegel, …
Om dit allemaal te kunnen kopen zoeken we nog 550 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘spelmateriaal Skoebidoe’.

U

itstap naar de bowling
Met een 25-tal zorgvragers van Dageraad en de dagopvang De Joker
en De Workshop wil de dienst sport en beweging graag gaan bowlen.

Voor het busvervoer en een drankje zoeken we: 165 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘uitstap bowling’.
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Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘zwemuitstap’.

Bekijk de meest actuele lijst via onze website

Voor de huur van een grote rolstoelbus, de ingangskaarten en een drankje
zoeken we 1000 euro.

T

entbed voor de dagopvang
Soms melden er zich kinderen aan bij de dagopvang (semi-internaat)
die een meer beveiligd bed nodig hebben voor hun rustmomenten
overdag.

Een tentbed is een opplooibaar bed dat kan uitgezet worden als het nodig is,
zodat het niet continu ruimte inneemt. We zoeken hiervoor 4000 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘tentbed dagopvang’.

R

elaxzetel met ligfunctie voor Skoebidoe

De meeste zorgvragers van Skoebidoe kunnen niet zitten in een zetel,
maar moeten liggen. De huidige zetel kan niet meer in ligstand, waardoor we dringend een nieuwe nodig hebben. Dit is belangrijk voor de
wisselhouding van de zorgvragers.
De zetel wordt dagelijks gebruikt voor 8 zorgvragers. We zoeken 3500 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘relaxzetel skoebidoe’.

Z

etel voor Dageraad Geel

De huidige relaxfunctie van de zetel is plots stuk gegaan en niet meer
te herstellen. De zetel is ook al wat doorzeten. Het wordt dus tijd voor
een nieuwe zetel. De zetel wordt gedurende de dag veel gebruikt door de
verschillende zorgvragers van Dageraad Geel. Er zijn daarom minstens 4 zitplaatsen nodig.
We doen nog even verder met de huidige, kapotte zetel, maar hopen snel een
nieuwe te hebben. Kostprijs 2500 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘zetel dageraad geel’.

E

lektronische speeltafel Windroos

Een leuke invulling vinden voor de vrije tijd is een uitdaging voor
verschillende zorgvragers. Een elektronische speeltafel zou een mooie
aanvulling zijn en biedt een alternatief voor tablet, computer of tv.
De zorgvragers zullen hier dagelijks mee spelen. We zoeken nog 2500 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘speeltafel Windroos’.

N

ieuwe zetels Schakel

De huidige zetels op Schakel zijn niet meer in goede staat. Omwille
van de beperkte ruimte in de living kunnen de zetels niet optimaal
geplaatst worden om naar tv te kijken.
We willen daarom een 3-zit en een 2-zit. De 2-zit heeft als meerwaarde dat
die ook kan gebruikt worden voor contactmomentjes tussen zorgvrager en
begeleider in de zetel. We zoeken 4140 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘zetels schakel’.
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Deze projecten zoeken sponsors

H

erdenkingsweide Rust.PUNT

Rust.PUNT is een herdenkingsweide als aandenken aan onze overleden
zorgvragers. We bouwen een punt uit op een rustige plaats, middenin
ons groen, de Leietuin. Op deze plaats krijgt elke overleden zorgvrager
een plek onder de beschermende lindenboom aan de rand van de Leie.

Elke bijdrage is welkom.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘rustpunt’.

S

chommel + schommelruimte op Dageraad

De zorgvragers van site Dageraad zijn graag buiten en het is belangrijk dat ze in beweging kunnen blijven. Daarom willen we een
schommelruimte voorzien. Een veilige plaats creëren met een omheining en
valtegels, en een schommel erin.
Bij mooi weer zal de schommel zeker heel populair zijn. We zoeken hiervoor
16500 euro.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘schommel dageraad’.

V

akanties ‘Samen en apart’

We bieden een aantal interessante vakantieformules aan. Deelnemers
uit verschillende leefgroepen kunnen hierop intekenen. We besteden
ruime aandacht aan de deelname van gezinsleden of andere familieleden.
Voor de groep zorgvragers en begeleiders van het DVC die meegaat zoeken
we sponsoring voor activiteiten ter plaatse. In 2020 staan 5 vakantieperiodes
gepland.
Elke bijdrage is welkom.
Steunen: stort een bijdrage met de vermelding ‘vakanties samen en apart’.

Ons fundraising-rekeningnummer
BE29 8901 2429 9164
(BIC VDSPBE91)
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We willen daarom graag… Een toegankelijk pad aanleggen in dolomiet en
voorzien van een natuurlijk hekken. Rondom de boom een cirkel aanleggen in
dolomiet. En een hekje plaatsen als afscherming van de rest van de tuin.

Bekijk de meest actuele lijst via onze website

Het Rust.PUNT is een plaats waar zorgvragers, familie en begeleiders in alle
rust naartoe kunnen komen. We vinden het belangrijk dat het punt toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking.

Sponsoring op onze website
www.dvcheilighart.be

N

eem ook eens een kijkje op onze website.
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Sponsoren, hoe doe je dat?

S

teun is mogelijk in allerlei
vormen: van financiële
giften, legaten, feesten en
activiteiten tot materiële steun.
Wij zijn blij met alle bijdragen aan
de ondersteuning van onze zorgvragers.

Organiseren van
feesten en
activiteiten
ten voordele van
ons centrum

We geven graag een overzicht:

Organiseer je een feest of
activiteit? De opbrengst kan je
schenken aan één van onze
leefgroepen of één van onze
sponsorprojecten.

Financiële giften
Er is een apart rekeningnummer
waarop je giften voor DVC Heilig
Hart kan storten:

Enkele voorbeelden:
•

Jij of een organisatie waar je
lid van bent organiseert een
wandeling? Of een opendeurdag?

•

Je houdt een familie– of een
verjaardagsfeest? Je kan je
gasten vragen om ons
centrum te steunen in plaats
van geschenken mee te
brengen.

BE29 8901 2429 9164
(BIC VDSPBE91)
Wil je een specifiek project
steunen? Vermeld dit dan zeker.
Voor elke gift vanaf € 40 ontvang
je een fiscaal attest.

Materiële giften
Je helpt ons zeker ook door materialen te schenken.
•

•

Je kan je aangepaste fiets
niet meer gebruiken? Wij
hebben een mooie Leietuin
met weggetjes waar heel wat
afgefietst wordt.
Gratis toegangsticketten voor
een circusoptreden, pretpark,
bioscoopbezoek, …? Je doet
onze zorgvragers er een
enorm plezier mee.
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Voor elke gift
vanaf 40 euro
ontvang je een
fiscaal attest.

Vraag je aan je gasten om ons te
steunen, dan schrijven zij best het
bedrag rechtstreeks over op ons
fundraising-rekeningnummer.
Zo komen ze in aanmerking voor
een fiscaal attest.
Neem wel even vooraf contact met
ons op. Zo zijn wij ook op de
hoogte van jouw feestplannen.

Ons fundraising-rekeningnummer
BE29 8901 2429 9164
(BIC VDSPBE91)

Testament
Je kan ons steunen door een
legaat toe te kennen via je
testament. Dat kan gaan over
roerende of onroerende goederen.
Wens je aan je bezittingen een
mooie en nuttige bestemming te
geven? Dan zijn legaten een
perfecte oplossing.
Als er geen erfgenamen zijn of
alleen erfgenamen in de tweede of
derde graad, kan je besparen op
de successierechten.

Andere mogelijkheden
om ons te steunen
Je kan ons ook steunen door je tijd
en energie te geven. Enkele voorbeelden:
•

Je ben lid van een muziekgroepje en wil ons gratis
entertainen?
Wij zorgen voor een oorverdovend applaus.

•

Je wil je aangepaste vakantiewoning gratis of tegen een
kleine vergoeding ter
beschikking stellen?
Op kamp gaan betekent voor
onze zorgvragers lekker
vertroeteld worden.

•

Je hebt een boot en wil graag
een boottocht aanbieden?
We varen graag een eindje
mee.

•

Een fiscaal attest voor elke
gift vanaf 40 euro.

•

De garantie dat we elk
gesponsord bedrag besteden
aan het afgesproken project.

Raadpleeg hiervoor zeker een
notaris.

Wat bieden wij jou?
•

•

De kans om kennis te maken
met onze werking via een
rondleiding en een videovoorstelling.
Duidelijke en concrete
informatie over het sponsorproject waarvoor je koos.
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Dankjewel aan onze sponsors van
2019

W

e zetten in deze sponsorkrant graag onze
sponsors van 2019 in de kijker.

Zij verdienen het om in de bloemetjes of
de spotlights te worden gezet. Voor de steun aan
onze werking. En het openzetten van hun hart naar
onze zorgvragers.

Financiële giften

Aankoop materiaal
Dankzij de steun van onderstaande sponsors konden we
heel wat materiaal aankopen.

Een dikke dankjewel aan …
Vandriessche-Buys bvba die ervoor zorgde dat de kinderen van
Windroos met broertjes en zusjes heerlijk konden ravotten op het
springkasteel tijdens hun familiedag in het DVC.
Mevrouw De Paepe Magda en Rotary Club Kruishoutem voor de
aankoop van een tweedehands buggy, aangepast speelgoed en verdere
leefgroepswerking voor Sfeer.
De heer Raphael Vandecaveye voor de aankoop van een vezelnevel
en oceaanprojector voor leefgroep Tangram.
De Kapelvrouwen voor de aankoop van een broebelzuil voor leefgroep
Parel.
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Mevrouw Mekeirle Paulette voor de aankoop van aangepast speelgoed voor ‘t Kroos.
Lions Club Ghent Seaport voor het tuinmeubilair voor leefgroep
Lier.
Fifty-One Club Gent voor de inrichting van de activiteitenruimtes
Bubbel en Kameleon.
De heer Marc Bauters voor de aankoop van een zetel voor leefgroep
Windroos.
Redevco Foundation voor de aankoop van een snoezelstoel en een
hooglaagbad voor Mikado.
Ronde Tafel Deinze voor de aankoop van aangepaste
(rolstoel)fietsen.
Kiwanis Kortrijk voor de
muziekinstallatie van activiteitengroep Agora.
Een anonieme schenker voor
de aankoop van bekers voor de
animatie dienst en verdere
verfraaiing van de Leietuin.
Familie Roobroeck-Demeyer
voor klaptafels op Dageraad.
De vele schenkers die nav van
onze oproep een bedrag storten
voor de aankoop van nieuwe
tuinstoelen.
Speciale dank aan Abdij SintSixtus, de heer Marcel
Cockaerts, mevrouw Kristien
Dierckx, mevrouw Anne
Geeraerts, de heer Marc Huysman, de Kloostergemeenschap Vincentius à Paulo, Torck bvba,
de heer Christiaan Van De Weghe, Van Hove & co bvba, Vanhoonacker Oudenaarde nv, Versele-Laga nv en de heer Eric
Zwaenepoel.
Een anonieme sponsor voor de aankoop van allerlei therapeutische
hulpmiddelen.

SPONSORKRANT - 11

De vele kopers van de pannenkoeken zodat de vrijwilligers van
Hartedeken volop kunnen verder naaien aan de patchworkdekens
voor onze zorgvragers.
De heer Tom Dendooven voor de aankoop van een draagbare
muziekbox voor de therapeuten.
HandiCar voor de aankoop van een zitzak voor activiteitengroep
Agora.
Adak nv voor de aankoop van een draagbare luidspreker voor site Dageraad.
De vele mensen die een duit in het zakje deden voor
de aankoop van meerdere gocarts. Hierbij speciale
dank aan Sidaplax VOF, familie De Paep - Van De
Vijver, VDK Bank, Tom Dendooven, familie Versele-Laga, familie De Coninck-Van Yck, IC Verzekeringen. Dankzij de vele stortingen konden we naast de go-carts ook een Wii-console kopen voor
Kazoo en kinderzeteltjes voor Meccano.
Restaurant Bachtekerke voor de aankoop van een twinbike.
Mercier-Vanderlinden en Ortho bvba voor de inrichting van de
hobbyruimte van Dageraad Rood.
Marc Vanderstraeten voor de aankoop van een lindenboom in ons
nieuw project in de Leietuin, nl. Rust.
Yrator voor een schommelstoel bij Dageraad Violet, een loungeset bij
Dageraad Groen en muziekinstrumenten voor belevingstheater Klank.
De familie Cleiren-Phelan voor het extra Sinterklaasbudget voor de
leefgroep ‘t Riet.
Lions Zottegem voor hun bijdrage in de aankoop van een trampoline
op Dageraad.
Tobbedansen vzw voor hun bijdrage in de aankoop van
een trampoline op Dageraad.
De leerlingen van de school H. Kindsheid uit Ardooie.
Een deel van de opbrengst van hun mini-onderneming ‘t
Spekkekot schonken ze aan spelmateriaal voor Skoebidoe.
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Crelan Foundation voor hun steun aan
Hartedeken. Op dinsdag 12 november
vond in aanwezigheid van onze vele vrijwillige naaisters een officiële chequeoverhandiging plaats. Dries Listhaeghe
van Crelan kantoor Ruiselede kwam de
cheque overhandigen.

De vele mensen die een bijdrage deden voor de verfraaiing van de Leietuin met oa een nieuw speeltuig.
Vastgoed Rik Schepens voor de bijdrage in een speeltuig in de tuin
van de dagopvang, speelgoed voor ‘t Kroos, uitstappen voor Schakel en
sensorisch materiaal voor Schakel, De Pallieter en Amethist.
Fam. Dems-Germeys voor de aankoop van aangepast speelgoed voor
leefgroep Schakel.
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Uitstappen en activiteiten

D

ankzij de steun van onderstaande sponsors konden we dit jaar
opnieuw een aantal uitstappen en activiteiten organiseren voor
onze zorgvragers.

Een dikke dankjewel aan …
Fam. Wuytack - Adriaenssens vanwege verschillende groepen:
•

Uitstap van Dageraad Rood naar Plopsaland

•

Uitstappen en lekkere dingen voor activiteitengroepen De Joker en
De Klipper

De heer en mevrouw De Maesschalck voor de leuke en lekkere dingen voor leefgroep Amethist. Oa. Kookactiviteiten, terrasjesbezoek,
taart, …
De heer Courtens Robbie en Suzan die uitstappen naar Plopsaland,
het circus en de cinema voor een zorgvrager van Clavecimbel mogelijk
maakt.
Fifty-One Waregem voor de pretparkuitstap van meerdere volwassen
zorgvragers.
Geert Schepens en YC Lee voor de deelname van enkele zorgvragers
aan Special Olympics 2019.
Drinks4U bvba voor de uitstap van onze Workshop naar de zoo.
Mevrouw Ann De Moerloose voor het traktaat op kamp van leefgroep
‘t Riet.
De heer en mevrouw Callewaert-Soetaert voor het busvervoer bij
een daguitstap van een 30-tal zorgvragers naar Oostende
Mevrouw Ann Buyse voor de uitstap
van een zorgvrager naar Plopsaland.
Feest op het Plein (Bachte) die het
mogelijk maakt dat zorgvragers enkele
toneelvoorstellingen kunnen bijwonen.
Klasfuif Finesse voor leefgroepwerking en de uitstap van Clavecimbel
naar Oostende.
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Familie Roobroeck-Demeyer voor vakantieuitstappen van Dageraad Blauw.
Familie Bonte-De Wit voor de zorgboerderijactiviteit voor Topaas en Akiz.
Oudercomité Leernest voor een extra activiteit op de semi-internaatsvakantie.
Mevrouw Anne Geeraerts voor haar bijdrage
in de uitstap van Windroos naar Rock for Specials.
Handicar voor hun bijdrage in de zwemuitstap naar Duinenwater Knokke in 2020.
Evelien Van de Velde voor het extra budget op uitstappen.
Truckfun voor een uitstap in 2020 van Dageraad Groen.
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Vakanties

D

ankzij de steun van onderstaande sponsors konden we dit jaar
of kunnen we volgend jaar opnieuw een aantal vakanties organiseren voor onze zorgvragers.

Een hartelijke dankjewel aan …
Samen en apart vakanties:
•

De heer Oers Willem

•

Handi-car

•

Winterleie 2018

Zomervakantie Dagopvang:
•

Lions Sint-Martens-Latem

Vakantie Contrabas
•

Evelien Van de Velde

Vakantie Dageraad Oranje
•

Hilda van Mullem

Vakantie voor Mikado en Topaas met uitstap naar De Efteling
•

Familie Wuytack-Adriaenssens

Vakantie Toermalijn
•

Inner Wheel Deinze

•

De heer en mevrouw Billiet-Pil
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Materiële giften

W

e mochten het afgelopen jaar verschillende giften in
ontvangst nemen.

Een hartelijke dankjewel aan …
Cortina nv omdat we ook dit jaar een grote hoeveelheid kledij mochten
ophalen om te verdelen over onze zorgvragers die het financieel niet
breed hebben.
Dr. Decaluwé voor de CRP capillairen.
De heer Degraveleyn voor de elektrische rolstoel die hij schonk.
Vishandel Neptunus voor de garnaalkroketten waarmee de personeelsvereniging Buitenbeen alle medewerkers kon trakteren.
Mevrouw Clinckspoor, AD Delhaize Merelbeke voor de kilo’s snoepgoed.
Tork Essity Belgium nv voor de vele tickets naar Plopsaland.
DHL en Unilever voor de champagneglazen, de onderleggers, de Dovedouchegels, …
Supermodular voor de 20 Deer Pauls, rendieren in pluche.
Agristo voor de lekkere frietjes tijdens Bachte in de Wei
Kruiden Claus voor de kruidenplantjes voor in onze kruidenbakken.
De foorkramers Anja, Johny en Ronny en de stad Deinze voor de
oliebollen waarvan we konden smullen - voor het 20ste jaar op rij!
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Winterleie
3 jaar terug ontstond Winterleie, de gezellige
kerstmarkt van het DVC.
Vele leefgroepen verkochten iets lekkers, iets
warms of iets leuks. De totale opbrengst werd dan
ook verdeeld tussen alle deelnemende groepen.
Op 14 december 2019 waren we al aan de
derde editie.
Nog meer kerstkraampjes en nog meer sponsors.
Bedankt aan ...

De hoofdsponsors …

Elke groep kreeg op deze manier een
mooi extra’tje, voor een uitstapje,
een leuke activiteit, iets lekkers, …

Expliciete dank

Kiné Hans Vande Ghinste - Tuinen aan de dienst Onderhoud, Hilde
De Grave Marc - Baku bvba
en medewerkers Keuken, Economaat, Kas en Pascal en medewerkers Technische dienst, Hannes
Andere sponsors ...
(ICT), Filip Desmet, Matthieu
Bouwwerken Roose - Confinity
Goossens.
Outspot - Elektro Van De Velde Carrosseriebouw Quintyn - Brasserie Bruno - Demaco Piping Hansa-Flex Hydraulics - Garage
Bettens - Brood en banket Welvaert - Laura Desmet - Sadel nv VDB Bikes - Perfecta - Vandepitte
bvba - Huisartsen Delva-Boels Restaurant Bachtekerke - Carrefour Deinze - Sonja Lampaert Frietdroom - Delhaize Deinze
De sponsors die Winterleie
materieel steunden …
Joakim Geiregat - ARC - Truien
Iceflame - Belcoprint - Familie
Naudts - Ariane Moreels (Monica’s
flowers - Lou’s pub - Ranson - De
Bruycker - Drankenhandel Foncke
- Huurland - Kazoo viskraam:
Johnny Wastyn
De bands ...
BAM, de Baba’s, Kneus, Flemish
Caledonian Pipes and drums, The
Impulse
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In memoriam
In 2019 moesten we helaas afscheid nemen van enkele zorgvragers.
Sommige families kiezen ervoor om een in memoriam inzamelactie te
houden. In plaats van bloemen bij het graf, vragen zij om geld over te
schrijven.
Sommige families grijpen een herdenkingsmoment aan om geld in
te zamelen.
Het geld wordt dan dankbaar besteed door de leefgroep waar de
zorgvrager verbleef.

Onze dank aan de familie voor dit mooie gebaar,
en ook aan iedereen die geld overschreef voor
Jeanne Degomme.

Steun aan kansarme zorgvragers
Dankzij de steun van onderstaande sponsors kregen enkele kansarme
zorgvragers extra steun.

Een hartelijke dankjewel aan …
•

Pro-Count vanwege de kansarme zorgvragers op leefgroep Clavecimbel

•

Pelicano stichting vanwege een zorgvrager op leefgroep Topaas

•

De heer en mevrouw Polet-Slosse en accountantskantoor
De Geyter vanwege enkele kansarme zorgvragers voor hun kamp

•

Een sponsor die liever anoniem blijft
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Inzamelacties

E

en feest geven, en de genodigden vragen een gift te doen voor
DVC Heilig Hart.

Of een herinneringsdag organiseren voor een dierbare overledene, en de vrienden vragen een gift te doen voor het DVC.

Wij zijn dankbaar voor zo’n mooie initiatieven.
Bedankt aan de familie Schou (voor de inrichting van een visuele hoek
in Diabolo) en de familie Huyghens (voor de leefgroepwerking van Dageraad Oranje).

Leefgroep– en activiteitenwerking

D

ankzij de steun van onderstaande sponsors konden meerdere
leefgroepen genieten van heel wat extraatjes. Genieten van iets
lekkers, een extra uitstapje, knutselmateriaal, sfeerdecoratie, ...

Een hartelijke dankjewel voor de extra steun van ...
De familie Berghgracht aan activiteitengroep De Klipper.
Familie Musenbrock - Callaert voor Skoebidoe.
Sabcobel aan Sjabloon.
De kring voor zelfstandig verpleegkundigen aan Dageraad
Blauw.
De heer en mevrouw Jacobs voor Lier en Dageraad Oranje.
Lier hield kookactiviteiten, smulde allerlei lekkers en kocht nieuwe decoratie voor de living. Dageraad Oranje trok op huifkarrentocht.
De heer Etienne Defauw voor Mozaïek. Zij gingen op uitstap, en op
restaurantbezoek en kochten ook nog decoratie voor hun leefgroep.
Mevrouw Van den Borre Myrddine voor Skoebidoe. Skoebidoe gebruikte deze gift bij zijn uitstap naar Oostende.
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De heer en mevrouw Callewaert-Soetaert voor Akiz.
De heer Roger De Schryver voor Dageraad Groen.
De heer en mevrouw Mouton-Rutsaert voor Domino en Akiz.
Mevrouw Margaretha Dielens aan Amethist met oa de uitstap naar
Pairi Daiza.
De heer Steven Dierckx voor Opaal.
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Ook in 2019 deed Music for Life het hart van DVC Heilig Hart weer
sneller kloppen. We voelden de warmte van de Warmste Week tot in
Bachte!
Acties 2019:
De opbrengst gaat naar een speeltuig in onze Leietuin.
Bedankt voor zoveel warme acties!
•

Spaghetti en fruitsla (Keukenmedewerkers DVC Heilig Hart, met dank aan Allegro voor het fruit en de
groenten en De Bruycker nv voor het vlees.

•

De warmste wasknijpers (LDL Deinze)

•

Zoetjes for Life (KVLV Vinkt)

•

De warmste quiz (Stagobel Deinze)

•

Spaghetti lunch (Stagobel Deinze)

•

De warmste kerstkaarten (Katrien Kesteloot)

•

Het warmste koffiehuis (Studenten Leerne)

Gemeentes sponsoren

Met de steun van verschillende gemeentes kunnen wij ook elk jaar heel
wat activiteiten laten doorgaan en materiaal aankopen:
•

Uitstap naar Bad-festival

•

Belevingstheater klank

•

Uitstap naar Rock for Specials

•

Bijwonen van toneelvoorstellingen

•

Ski-uitstap naar Komen

•

Aangepast speelgoed

•

De Sinterklaaswandeling
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7de wijnactie tvv het DVC Heilig Hart

Hartelijke dank aan de ouders die voor de 7de keer een wijnactie
organiseerden ten voordele van het DVC.
Hét belangrijkste doel is om met de ingezamelde fondsen voor zo veel
mogelijk zorgvragers van het DVC ‘iets’ te kunnen verwezenlijken in de
sfeer van ontspanning …
‘Iets’ dat -naast het professionele gebruik- ook toegankelijk is
voor ouder(s) met broer en/of zus en zorgvrager bovenop de
leefgroep- of therapeutische activiteiten!
De snoezelbadkamer is afgewerkt en reeds in gebruik genomen. Dinsdag 3 december werd ‘Atlantis’ officieel geopend, samen met de ouders die al 7 jaren na elkaar wijn verkopen en de
opbrengst aan het DVC schenken. Ook de andere belangrijkste
sponsors, de zorgvragersraad en de Raad van Bestuur waren uitgenodigd.
We blijven sparen voor een zwemspa/therapiebad/sensobad.

Naast de ouders die zich inzetten
voor de wijnactie ook dank aan:
•

De vele acties nav MFL 2018

•

Restaurant Bachtekerke

•

Ronde Tafel Deinze

•

Belintra

•

Rotary Deinze

•

Fifty One Ladies Meetjesland

•

Opbrengst Bacht’ in ‘t licht!
2015 en 2018

SPONSORKRANT - 23

Service-clubs nodigden uit

E

nkele service-clubs nodigden onze zorgvragers uit
voor een fijn dagje uit.

Een hartelijke dankjewel aan …
Lions Club Deinze
Zij bezorgden ons gratis kaarten voor BAD-festival op
25 april in De Panne.
Ze zorgden er ook nog eens voor dat we met een grote
bus daar naartoe konden. Onze zorgvragers en hun
begeleiders beleefden er een schitterende dag.

Rotaryclubs Nieuwpoort-Westhoek en
Koksijde-De Panne-Veurne
voor de uitnodiging voor Muzirkus
op 26 september 2019
We gingen met een 80-tal zorgvragers en
begeleiders.

Fifty-One Gent voor de ‘Dag in de Zoo’ op 1 juni 2019
Net zoals voorgaande jaren trokken we met een volle bus zorgvragers en
vrijwilligers richting de zoo van Planckendael in Mechelen. En dit allemaal dankzij Fifty-One Gent.
De clubleden verwelkomden ons met open armen en hadden alweer
vanalles voorzien om er een geslaagde dag van te maken.
Dank aan allen die deze dag mogelijk maakten.
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Kiwanis Kortrijk Ring
Voor het heerlijke aperitief met hapjes
en het dessertenbuffetje op 23 augustus op ons eigen DVC-terrein. Zowel
zorgvragers als medewerkers hebben
genoten.
Ook de extra gesponsorde zeepbellenactiviteit was een groot succes.
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Voor het laatst als ’krant’

O

p de kaft zie je dat je de 41ste editie van de Sponsorkrant
in je handen hebt.

Het is al jarenlang onze manier om te tonen wat we op
een jaar tijd kunnen realiseren dankzij jouw steun. Zonder deze
steun, zouden alle extraatjes die je in deze krant leest, er niet geweest zijn.
Maar we willen ook mee met onze tijd. Het is 2020 en we slaan
een nieuwe weg in. Voortaan brengen we een overzicht van onze
gesponsorde projecten op onze website.
Neem daar dus gerust een kijkje:
www.dvcheilighart.be/meerdvc/sponsoring
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Dankjewel

Lieve sponsors

Jullie zijn ons lichtpuntje:
voor het beleven van een onvergetelijke dag
voor het verwezenlijken van een project
voor het gezellig maken van een ruimte
voor het maken van muziek
voor het kunnen op kamp gaan
voor onze integratie
voor de hulpmiddelen die ons meer vrijheid geven
voor het ontspannen en genieten

Ons fundraising-rekeningnummer is
BE29 8901 2429 9164
(BIC VDSPBE91)

voor die uitstap met dat tikje meer
voor het springen, dansen, lachen
voor het zorgen en feesten
voor dat zachte kussen en dat comfortabele bed
voor die mooie ruimte
voor die warme stof in onze capes …

Jullie zijn ons lichtpuntje:
dankzij jullie kunnen wij onze ideeën vorm geven
dankzij jullie worden kleine en grote dromen waar
En we hopen dat we daardoor ook jullie
lichtpuntje geworden zijn!

Dank je wel!

Evelyn Maertens, leefgroepbegeleidster Sfeer

