
Aan
com
Samen
Om op t
markten
Daar inf
dat Vlaa
leven. 

Wat vr
Sponsor

 T
 2



 T
 A
 S



 G


Totaal: 

Wat bi

 V
 O

t

Onafha
Onafhan
officiee
hen sne
op het b
mensen

Contac
Contact
Email: k

nvraag
mmun

nleving se
te komen v
n en studied
formeren w
anderen ee

ragen we 
ring om onz
Tent: 100 e
2 promovla
Rollups ver
Rollup alge
Bord: 70 eu
Tablet: 400
Aankleding 
Stickers: 15
Balpennen:
Flyers: 150
Folders: 200
Gadgets: 40
Infomappen
2 365 euro 

ieden we 
Uw gift is fi
Vermelding
Onafhankel
transparant

ankelijk L
nkelijk Leve
l erkende b

el, persoonli
beleid. Wij w
n met en zo

ct
tpersoon: K
kim@onafha

gfiche
nicatie

nsibilisere
oor de rech
dagen. We 

wij onze bez
n plek word

van jouw
ze promosta
uro 

aggen: 115 e
rschillende 
emeen: 70 e
uro 
 euro  
stand: 150

50 euro  
: 200 euro 
euro  
0 euro  
00 euro 
n: 150 euro

u? 
scaal aftrek

g op de web
lijk Leven vz
te en efficië

even vzw
en vzw kom
ijstandsorg
ijk en desku
willen de sa
nder handic

im Vercruy
ankelijkleve

e: pro
emate
en
hten van me
gaan ook na
oekers met

dt waar men

bedrijf?
and uit te b

euro 
afdelingen:

euro 

euro  

o 

kbaar vanaf
bsite bij een
zw is gecert
ënte bested

in een no
t op voor de
anisatie heb

undig advies
amenleving 
cap gelijkwa

ysse
en.be

omost
eriaal

ensen met e
aar scholen

t een mooie
nsen met en

bouwen: 

: 210 euro 

n gift vanaf 1
tificeerd do

ding van uw 

otendop
e rechten v
bben we ee
s geven. Als
veranderen

aardig same

tand &
l 

een handica
n, voorzienin
e, actuele in
n zonder ha

1000 euro
or donorinf
gift.

van mensen
en team van
s maatschap
n. Wij ijvere
en leven. 

& 

ap, staan wi
ngen, revali
fostand. Zo

andicap geli

fo.be. Dit ga

met een ha
n ervaringsd
ppelijke bew
en voor een

ij op beurze
idatiecentra
o zorgen we
ijkwaardig s

arandeert e

andicap. Als
deskundige
weging weg

n wereld wa

en, 
a, … . 
e ervoor 
samen 

een 

s 
n die 

gen wij 
ar 



Website
Adres: G
9040 Sin
Tel: 09 3
Fax: 09 

Rekenin

e: www.ona
GrootBegij
ntAmandsb
324 38 77
324 38 79

ngnummer 

afhankelijkle
nhof 31
berg (Gent)

BE68 5230 

even.be

8055 4434 (BIC is TRIOO BEBB) 


