Hoe word je meter of peter?
Je stort een maandelijkse bijdrage van minimum €15,- op rekeningnummer
IBAN BE81 1450 4009 6324 van Resonans vzw met vermelding “project
Bindkracht”. Vzw Bindkracht werkt samen met Resonans vzw,
thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant en zorgpartner van ons project.
Je bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Wie dus bijvoorbeeld €30,- per maand
stort, kan rekenen op een fiscaal voordeel van 45% en betaalt in de
praktijk dus maar €16,50.
Elke euro wordt besteed aan de zorgkosten voor onze mensen zodat
wij hun de nodige opvang, begeleiding en goede zorgen kunnen geven.
Met elke euro die je schenkt, bouw je mee aan een warme thuis en een
toekomst voor deze mensen met een beperking!

Info & contact
Wie zijn we?

info@vzwbindkracht.be
www.vzwbindkracht.be
www.facebook.com/VZWBindkracht

Vzw Bindkracht is een project, in eigen regie, voor 15 volwassen mensen
met een beperking met zetel in Landen.
Vanaf 21 jaar komen mensen met een beperking terecht op ellenlange
wachtlijsten (22000 wachtenden in Vlaanderen). Er is voor hen geen
plaats en dus geen toekomst. Ouders zorgen zolang mogelijk voor
hun kind maar wat als zij dit niet meer kunnen of als zij er niet meer
zijn? Wat moeten er dan met al deze mensen gebeuren?
Daarom biedt vzw Bindkracht, een warme en huiselijke woon- en
leefomgeving aan waarbij we vertrekken van uit de kracht van ieder
mens en de verbondenheid met elkaar en met de maatschappij.
Hierbij zetten we in op solidariteit, sociale inclusie, vrijwilligerswerk en
een sterke personeelsploeg.
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Met jouw steun bouwen we samen
aan een mooie thuis en toekomst
voor onze bewoners.

ROB Heirbaut

bart debbaut

Albrecht Wauters

Wat Bindkracht zo uniek maakt, is de manier waarop tientallen vrijwilligers zich inzetten om de
zwaksten in onze samenleving een thuis en een
toekomst te bieden. Mensen met een beperking
maken deel uit van onze maatschappij, maar de
maatschappij weet er soms geen raad mee. Het
is mooi wanneer een lokale gemeenschap, zoals
in Landen, de krachten bundelt om die participatie ook concreet te maken. Via het peterschap
van Bindkracht wil ik ook mijn steentje bijdragen
aan dit project. Als ouder van een kind met een
beperking is het bovendien, in tijden van lange
wachtlijsten, hartverwarmend om te weten dat je
er niet alleen voor staat in de zoektocht naar een
toekomst voor je kind.

Wat je uitstraalt krijg je terug. Het is een waarheid
als een koe. De kracht, de gedrevenheid, het enthousiasme en de spirit die uitgaat van de mensen achter vzw Bindkracht spreekt tot de verbeelding. Alleen al daarom verdient dit project alle
aandacht, alle succes, alle middelen die nodig zijn
om de droom achter het initiatief te kunnen realiseren. Het peterschap van vzw Bindkracht heb ik
daarom met veel overtuiging en plezier aanvaard.
Omdat mensen als Nadia en haar team anderen
kunnen inspireren, kunnen doen stilstaan bij het
geluk dat ons te beurt valt, kunnen doen nadenken over de zorg voor anderen. Omdat we elkaar
allemaal – ooit, hoe dan ook, om welke reden ook
– nodig hebben.

Kristien Hemmerechts

Goedele Devroy

De tijd blijft niet stilstaan. Ik denk dat het ondertussen al 28 jaar geleden is dat ik uit Landen vertrok. En toch is er iets waardoor de stad me nog
in een greep houdt. Een nieuwtje uit Landen en ik
ben gelijk wakker en alert. Toen ik een telefoontje kreeg van Nadia over Bindkracht moest ik niet
lang nadenken en was ik al snel verkocht voor het
peterschap. Een huis uit de grond stampen en ook
nog een vzw opstarten ? Ik denk dat Nadia vaak
de opmerking kreeg: is dat wel een haalbare kaart,
waar begin je aan ? Maar haar verhaal, dat van
haar dochter Sarah én haar gedreven engagement
hebben me snel over de streep getrokken. Het besef dat er bovendien 22 000 mensen op een wachtlijst staan deed me de noodzaak inzien van een
pand in Landen voor net die gevoelige, zwakkere
doelgroep die blijkbaar door de maatschappij vergeten wordt. En voor zo’n groepen heb ik altijd een
zwak gehad !
Dus Nadia, voor jou, voor Sarah en voor iedereen
die straks een ‘warm’ dak boven zijn hoofd heeft...
ga ervoor want je verdient alle geluk ! Ik wil graag
peter zijn van Bindkracht!

Er zijn duizenden projecten waarvoor een mens
zich zou kunnen inzetten, en zich misschien ook
inzet, maar af en toe is er eentje dat je raakt in
het diepste van je ziel, en waarvan je denkt: hiervoor wil ik desnoods op de barricaden gaan staan.
Bindkracht is zo’n project. Daarbij komt nog de figuur van vaandeldrager Nadia Quintens, een moeder Courage, die met haar grote hart en scherpe
verstand strijdt om haar dochter én andere jonge
mensen een zo waardig en zinvol mogelijk bestaan
te bieden.
Erg belangrijk is voor mij dat alle inspanningen en
centen rechtstreeks terechtkomen bij mensen die
ze hard nodig hebben.
Ik ben trots dat ik meter mag zijn.

Als moeder van een zoon met een ernstige mentale handicap vind ik het bijzonder schrijnend dat de
Vlaamse overheid onvoldoende geld uittrekt om
een project als vzwBindkracht te laten bestaan.
Maar het is niet anders: zonder uw steun kan vzw
Bindkracht nooit genoeg personeel aanwerven om
kwalitatieve zorg te bieden. Met een paar euro’s
per maand kan u al het verschil maken.
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