Ons aanbod:

Contact:

Warme ontmoeting

WARM HART vzw
Pastorijstraat 20,
3530 Houthalen-Helchteren

maandag

Sociale kruidenier

Geef mensen
kansen en steun
Warm Hart vzw

RPR 0877.626.997

Ondernemingsrechtbank Hasselt
Lid van:
- Netwerk Tegen Armoede
- Trefpunt Armoede Limburg (Rimo)
- Depot Margot
-Voedselbank Limburg

Warm Hart is een vereniging van en voor
kwetsbare mensen, erkend door de Vlaamse
Gemeenschap als vereniging waar armen het
woord nemen (VWAHWN)

donderdag

Tweedehandskleding

donderdag

Huiswerkbegeleiding
&Taalatelier

011/572388
www.vzwwarmhart.be
warmhart@skynet.be
Openingsuren: maandag:13u30 – 15u30
donderdag: 9u30 – 12u30 en 13u30 15u30

dinsdag &
woensdag

Oudergroep rond thema
onderwijs

afspraak

Voor giften, vrijwilligers of sponsoring:
lore.lamers@vzwwarmhart.be
Huiswerkbegeleiding en taalatelier:
magda.cuppens@vzwwarmhart.be
Praatcafé, basiswerking, vorming:
lore.lamers@vzwwarmhart.be

Houthalen-Helchteren

Een gift

Sponsor

Je steunt Warm Hart rechtstreeks door een
gift op rekening BE25 9796 2609 4282 (BIC
ARSPBE22) met ‘Gift aan Warm Hart’.

Warm Hart ontvangt subsidie van de Vlaamse
Gemeenschap en van de gemeente HouthalenHelchteren.

Voor een fiscaal attest kan je storten met
‘Warm Hart project nr. 809’ op rekening
BE86 8939 4407 0450 (BIC VDSPBE91).
Netwerk Tegen Armoede Vlaanderen beheert
de rekening en bezorgt een fiscaal attest vanaf
40 euro. Warm Hart bekomt deze gift na
aftrek van wettelijke kosten.

Deze middelen zijn niet helemaal toereikend
voor de betaling van de werkingskosten, de
activiteiten en de ondersteuners. Bij de sociale
kruidenier bijvoorbeeld bieden we
basisproducten aan met 10 à 20% korting
t.o.v. onze aankoopprijs. Echter, armoede is
meer dan materiële tekorten. Onze
ondersteuners bieden een luisterend oor,
bijstand en waar mogelijk bepleiten ze
oplossingen voor mensen in armoede.

We ontvangen graag tweedehandskledij in
goede staat en huishoud- of ander materiaal.
Wil je een activiteit ‘adopteren’, materiaal
aankopen of een sponsoractie opzetten;
contacteer dan Lore Lamers (zie ‘Contact’)

Word vrijwilliger
Naast financiële middelen heeft Warm Hart
echter nog meer nood aan mensen die zich
willen inzetten in de vereniging. In deze ploeg
vind je ook mensen in armoede zelf.

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt ook
de werking belangeloos.
Stagiairs van PXL en UCLL ondersteunen de
huiswerkbegeleiding en het taalatelier.
Maar de inbreng van sponsorgelden is
noodzakelijk om de begroting van Warm Hart
sluitend te maken.
Doe een storting vanaf 500 € op de rekening
van Warm Hart BE25 9796 2606 4282 en je
ontvangt hiervoor desgewenst een factuur.

We zoeken mensen voor praktische taken
zoals vervoer en hulp bij de sociale kruidenier
of meer inhoudelijke taken zoals hulp bij het
onthaal, de huiswerkbegeleiding, …

Deze gift kan anoniem blijven of we
vermelden jouw logo in een banner op de
website www.vzwwarmhart.be

Meld je persoonlijk, telefonisch of via
lore.lamers@vzwwarmhart.be. Zij nodigt je
uit voor een gesprek over de wederzijdse
vragen en behoeften.

De logovermelding is desgewenst evenredig
met de veelvouden van 500 €. Een storting
van 2000 € wordt dus 4 maal zichtbaarder dan
een storting van 500 €.

6 doelstellingen
Warm Hart ijvert voor de realisatie van de
doelstellingen die opgedragen worden aan
Verenigingen Waar Armen Het Woord
Nemen (decreet van 2003 over de bestrijding
van de armoede):
1. Blijven zoeken naar armen: Iedereen
moet meetellen.
2. Armen en niet-armen verenigen: Mensen
leren van mekaar en ondersteunen elkaar
3. Armen het woord geven: De kwaliteiten
van mensen in armoede duidelijker naar voor
brengen, ook in de verenging.
4.Werken aan maatschappelijke
emancipatie: Mensen kunnen vorming
volgen die hun sterker maakt.
5.Werken aan de verandering van
maatschappelijke structuren: Knelpunten
bloot leggen en voorstellen/actie ter
verbetering. Dit op basis van de ervaringen
van mensen in armoede.
6.De dialoog met de samenleving en het
beleid realiseren: Door een dialoog aan te
gaan met diensten, overheden, instellingen en
met de hele samenleving, proberen de
verenigingen ervoor te zorgen dat iedereen
meer opkomt voor mensen in armoede

