
steun Oranje

kan Oranje blijven ijveren voor een zorgzame 
samenleving waar iedereen aan kan 

participeren. Oranje bereikt dankzij jouw 
steun 2500 gezinnen, 400 vrijwilligers en 130 

professionele medewerkers in de regio 
Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland. 

Onbeperkt samenleven is 
alle krachten in de samenleving benutten

met jOuw 
steun erbij

Vzw Oranje
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
050 341 341
BE71 7795 9756 2369
info@oranje.be
www.oranje.be
Facebook: Oranje vzw

Voor ieder van ons

Dagbesteding Expertise Ondersteuning
op maat

Wonen Sporten Vorming

Samen spelenVrije tijdReizen en 
weekends

OOk dit is Oranje:



steun Oranje
je kan Ons Op verschillende manieren steunen. 
Doe een storting.
Dankzij jouw éénmalige storting of doorlopende opdracht kan Oranje meer en beter antwoord geven 
op de vele noden die zich stellen. Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Materiële steun is ook welkom.
Gooi niet zomaar oud speelgoed, salon, computer… weg. Als het materiaal nog bruikbaar en degelijk 
is, kan Oranje het misschien een tweede leven geven. 
Of misschien kan jouw bedrijf Oranje steunen met de producten die jullie produceren? 

Organiseer een actie.
Goesting om een actie te organiseren ten voordele van Oranje? Een quiz, wafelenbak, festival, 
loopwedstrijd… Oranje wil je graag mee ondersteunen en voor extra publiciteit zorgen. 

Informeer je over duo-legaten.
Jouw erfgenamen zijn vrij van successierechten, wanneer je vzw Oranje als tweede legaat
inschakelt. In het voordeel van jouw erfgenamen is dit zeker het overwegen waard. 

Word vrijwilliger.
Steun je Oranje liever door je actief in te zetten? Zet je in als vervoersvrijwilliger, animator op het 
speelplein, kom mee koken in het kookatelier… Er kan veel! 

cOntacteer Ons
vOOr meer infOrmatie
Dienst Communicatie en fondsenwerving
‘Ik wil iets doen voor Oranje maar weet niet goed op welke manier.’
‘Welke projecten kan ik allemaal steunen in Oranje?’
‘Ik wil eerst kennismaken met Oranje.’
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
050 341 341  
steun@oranje.be
www.oranje.be


