
AanZet in Maldegem   
Steun Maldegemse kinderen in armoede

Het is goed leven in Maldegem, maar toch leven hier 
naar schatting 300 kinderen in armoede. Studeren en 

zorgeloos deelnemen aan het sociale leven is voor hen 
niet vanzelfsprekend. 

 
Maldegem wil ook deze jongeren alle kansen geven met 

het financieel adoptiesysteem AanZet.



Iedereen AanZet
Maldegem rekent op de steun van inwoners, 

organisaties en bedrijven om de jongeren in 

armoede de kans te geven om zich goed te 

ontwikkelen en te studeren. 

Wat kan je doen?
Met AanZet kan je een jongere financieel 

‘adopteren’, met een gift van 300 euro per 

schooljaar. Dat budget gaat naar schoolkosten 

en -maaltijden, noodzakelijke kledij en andere 

essentiële kosten voor de ontwikkeling van een 

kind onder de 16 jaar.

Wie krijgt de centen?
Jouw bijdrage komt overeen met de meest 

essentiële kosten voor 1 jongere gedurende 

een schooljaar.  

AanZet investeert het waar de noden het 

hoogst zijn in nauwe samenwerking met de 

gezinsbegeleider en de school.

Goed om weten
Omwille van privacy blijft de ‘adoptie’ anoniem, 

maar twee keer per jaar ontvang je een 

persoonlijk verslag van de bestedingen van 

alle bijdragen. Als particulier of onderneming 

ontvang je voor je gift een fiscaal attest. 

De grootste  
noden zijn
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onmisbare kledij

gezondheidszorg

andere essentiële kosten  
voor de ontwikkeling  

van een kind  
onder de 16 jaar



Het verhaal van...

 Peter Grugeon, Managing Director 

Verstraete IML 

 

  “Armoede in eigen land wordt vaak   

vergeten. Toch is het dichterbij en komt het vaker 

voor dan we zouden denken. Kinderen horen te 

kunnen genieten van een zorgeloze jeugd, daarom 

dragen we dit initiatief een warm hart toe. Door 

het peterschap op te nemen willen we andere 

bedrijven aanmoedigen om ons voorbeeld te 

volgen en dit project te ondersteunen, want elk 

kind moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar 

potentieel ten volle te ontwikkelen.”

 Miguel 

De Maldegemse Miguel verloor beide ouders op 

jonge leeftijd. Hij werd opgenomen in het gezin 

van zijn beste vriend, en kon zijn studies aan de 

hotelschool verderzetten. 

 “Omdat mijn pleegouders al drie kinderen 

hebben en het voor hen ook financieel haalbaar 

moest zijn, zijn we te rade gegaan bij het OCMW. Zij 

kwamen financieel tussen zodat ik mijn studies kon 

verderzetten. Ik heb nu zelfs een extra diploma als 

‘host’ op zak! Dankzij deze financiële steun ben ik 

goed voorbereid om nu zelf mijn weg te vinden.”

Oproep aan inwoners en bedrijven

Wil je als organisatie, bedrijf of betrokken burger 

één of meer kinderen een financieel duwtje in de 

rug geven voor schooljaar 2020-2021? 

Schenk meteen je bijdrage via 

www.AanZetinmaldegem.be

Wist je dat in Maldegem … 

... elk jaar 20 baby’s 
geboren worden in  
een kansarm gezin?

... 300 kinderen in 
armoede leven?

... je een kind financieel 
kan adopteren?

... alle 
Maldegemnaars 

AanZet zijn?
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