Aan
nvraaggfiche
e: pro
omosttand &
com
mmun
nicatie
emateeriaall
Samen
nleving sensibilisere
en
Om op tte komen voor de rech
hten van meensen met een
e handica
ap, staan wiij op beurze
en,
markten
n en studied
dagen. We gaan ook naaar scholen
n, voorzienin
ngen, revaliidatiecentraa, … .
Daar infformeren wij
w onze bezoekers mett een mooie
e, actuele infostand. Zoo zorgen we
e ervoor
dat Vlaaanderen een plek word
dt waar mennsen met en
n zonder ha
andicap geliijkwaardig samen
s
leven.

Wat vrragen we van jouw bedrijf?
Sponsorring om onzze promostaand uit te bbouwen:
 TTent: 100 euro
 2 promovlaaggen: 115 euro
e
 Rollups verrschillende afdelingen:: 210 euro
 Rollup algeemeen: 70 euro
e
 Bord: 70 eu
uro
 TTablet: 400 euro
 A
Aankleding stand: 150 euro
 SStickers: 15
50 euro
 Balpennen:: 200 euro
 Flyers: 150 euro
 Folders: 200
0 euro
 G
Gadgets: 40
00 euro
 Infomappen
n: 150 euro
o
Totaal: 2 365 euro

Wat biieden we u?




Uw gift is fiscaal aftrekkbaar vanaf
V
Vermeldingg op de web
bsite bij eenn gift vanaf 1000
1
euro
O
Onafhankellijk Leven vzzw is gecerttificeerd door donorinffo.be. Dit gaarandeert een
e
ttransparantte en efficië
ënte bestedding van uw gift.

Onafhaankelijk Leven vzw in een no
otendop
Onafhan
nkelijk Leveen vzw komt op voor dee rechten van
v mensen met een haandicap. Alss
officieel erkende bijstandsorganisatie hebbben we ee
en team van
n ervaringsddeskundigen die
hen sneel, persoonliijk en desku
undig adviess geven. Alss maatschap
ppelijke bew
weging weggen wij
op het b
beleid. Wij willen
w
de saamenleving veranderen
n. Wij ijvere
en voor eenn wereld waar
mensen
n met en zonder handiccap gelijkwaaardig same
en leven.

Contacct
Contacttpersoon: Kim Vercruyysse
Email: kkim@onafhaankelijkleve
en.be

Websitee: www.onaafhankelijkle
even.be
Adres: G
GrootBegijnhof 31
9040 Sin
ntAmandsb
berg (Gent)
Tel: 09 3
324 38 77
Fax: 09 324 38 79
Rekenin
ngnummer BE68 5230 8055 4434 (BIC is TRIO
O BEBB)

