#geeftiederzijnhouvast

GEVEN

jouw gift en onze zorg,
samen gaan we voor
meer houvast voor
mensen met een beperking
Heder is een organisatie die zorg en houvast biedt
aan meer dan 1000 cliënten met een (vermoeden
van) ontwikkelingsachterstand en/of beperking,
een niet aangeboren hersenletsel of een
neuromusculaire aandoening.
Het ‘vergeten woord’ heder verwijst naar
opgewekt, sereen, helder en transparant. Maar
Hedera
is
ook
een verzamelnaam voor
klimplanten.
Een klimplant heeft enig houvast nodig om te
groeien en dat is wat we doen bij Heder: houvast
geven. De plant kiest zelf hoe, waarheen, wanneer
en of hij groeit. Met andere woorden, de keuze ligt
bij de cliënt zelf en zijn context.
We geloven dat ieder mens de kans verdient
samen met en door anderen zijn eigen weg te
gaan. Allen willen we een kwalitatief leven, verrijkt
met dromen, wensen en doelen. Een leven dat zich
ontvouwt, ook door de keuzes die men maakt.
Kwaliteit van leven neemt toe als mensen zelf
participeren in beslissingen over hun eigen
bestaan.
Wij kijken en luisteren goed naar wat nodig is,
want elke vraag is uniek. Soms is de houvast
langdurig en intensief. Soms kort en gefocust op
één element in iemands leven. We willen streven
naar maximale integratie in onze maatschappij.

Ontdek ons op heder.be

“ Ik kreeg kansen
in mijn leven. Nu
wil ik kansen
‘GEVEN’. “

Voelen, denken … en doen!
VOELEN
Jouw wil om te geven. Daar begint het mee.
Ieder mens is geboren met het verlangen en vermogen om te geven. Dat doen we elke dag
opnieuw, in kleine en grote dingen, aan onze gezinnen, familie, vrienden, huisdiertjes, kennissen,
collega’s, toevallige ontmoetingen, de maatschappij ...
Het is wat ons met elkaar verbindt. Als mens wil je iets betekenen voor anderen. Niet alleen
tijdens je leven, maar ook als je er niet meer bent. Vanuit dat gevoel vertrekt jouw wil om bij te
dragen.
Door Heder op te nemen als goed doel, door een gift of via nalatenschap, geef je een bijzondere
betekenis aan jouw wil om te geven.

We zijn in blijde verwachting en hebben
zonet een gift overgemaakt. We hebben
besloten om een kindertheatervoorstelling te sponsoren.”
E., M. en baby-on-the-way

DENKEN
Waarom kies jij voor Heder?
Je denkt erover na om Heder als goed doel te kiezen? Daar zijn we bijzonder blij mee.
De ﬁnanciering vanuit de overheid dekt een deel van de reële kosten om elke cliënt het leven te
laten leiden dat hij wil. Vaak is dat helaas niet voldoende en hebben we voor eenvoudige
wensen en doelen grote middelen nodig. Dat heeft te maken met de speciﬁciteit van onze
cliënten, voor wie elke stap op hun levenspad meer kost. Letterlijk en ﬁguurlijk.
Jong of oud, groot of klein, de cliënten van Heder zijn allen uniek. Aan onze meer dan 1000
cliënten willen we de best mogelijke zorg en houvast bieden. Elk van hen heeft een vraag waar
wij graag aan tegemoet komen. Het zijn zijzelf, in dialoog met Heder, die kiezen hoe deze zorg
en houvast er moet uitzien.

“Ik droom van een wereld waarin we
allemaal 'onszelf’ kunnen zijn! “
Cliënt Robin

DOEN
Je maakt een verschil, daar waar je zelf wil.
Vanuit je hart heb je voor Heder gekozen. Wij helpen je verder om deze keuze om te zetten in
daden. In Heder kies je namelijk zelf wie je begunstigt. We hebben meerdere campussen,
diverse afdelingen en heel wat leefgroepen die elk hun eigen focus en projecten hebben. Als
schenker bepaal je zelf welk project jou het meest aan het hart ligt.
We zorgen ervoor dat jouw gift terecht komt bij het project dat jij gekozen hebt,
weloverwogen én recht uit het hart.

“ Goed nieuws: de aanvraag voor steun
voor het inrichten van een
snoezelruimte is goedgekeurd ! We
willen graag deze droom mee
realiseren! “
Belangrijk om weten:
- Nieuwe regelgeving: als jij iets nalaat of schenkt aan Heder dan betalen wij daar vanaf 1 juli
2021 geen belasting meer op. Wij zijn heel blij met dit nultarief. Zo kunnen wij alles wat jij
schenkt volledig inzetten om onze meer dan 1000 cliënten de optimale zorg en houvast te
bieden die ze verdienen. Daarnaast kan je nu ook tot maximum 15 000 euro aan een tarief
van 3% (in plaats van 25%) schenken aan één of meerdere vrienden of verre familieleden.
- We reiken ﬁscale attesten uit bij giften van minimaal 40 euro die gestort worden op het
rekeningnummer BE18 2200 9424 8165 (BIC: GEBABEBB – Bank: BNP Paribas) op naam van
Heder vzw/giften met vermelding ‘gift van ( je naam) voor (bestemming/concreet project)' .
Daarmee geniet je een belastingvoordeel van 45% .
Informeer je via ingrid.vanelsacker@heder.be

We vertellen je graag
op welke manier
je mee het verschil
kan maken!

Laat je inspireren
door onze
concrete projecten

Contacteer
Ingrid Van Elsacker
ingrid.vanelsacker@heder.be
0494.72.28.37

