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Wie zijn we en wat doen we?

Eigen Thuis vzw is een organisatie die streeft naar de integratie van mensen met een
ernstige beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel het begeleid
zelfstandig wonen van personen met een ernstige beperking. Reeds snel werd rond de
woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van
personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde.
Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het
individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit
wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling

en individuele verantwoordelijkheid.
Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk Zonneveld te Grimbergen en haar bewoners zijn
geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en
vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde
financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen.
Kernactiviteiten:


Woonvoorziening voor 30 volwassen personen met een zware motorische
handicap.



Dienst Aangepast Vervoer (DAV): vervoer op afspraak en van deur tot deur voor
alle personen met een permanente of tijdelijke mobiliteitsbeperking wonende in
Halle – Vilvoorde.



Mobiele Assistentie Begeleiding (MABE): het begeleiden van personen met
mobiliteitsbeperkingen bij boodschappen, vrijetijdsactiviteiten, doktersbezoeken,



NIEUW Dagondersteuning: personen met een beperking die thuis overnachten,
maar overdag gebruik maken van de zorg en begeleiding binnen Eigen Thuis

Kerncijfers:


92 gemotiveerde medewerkers, oftewel 59 VTE



30 studio’s waarvan 29 vast bewoond en 1 voorbehouden voor logeerdagen



10 voertuigen aangepast voor vervoer van rolstoelgebruikers



Jaarlijks 15.500 ritten / 455.169 km kilometers / 780 gebruikers
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Welke activiteiten organiseren we

Alle door Eigen Thuis georganiseerde activiteiten zijn toegankelijk voor sympathisanten,
de bewoners en gebruikers van Eigen Thuis. De ingerichte activiteiten kunnen in twee
groepen worden ingedeeld:


Interne activiteiten: georganiseerd voor de bewoners en gebruikers van eigen
Thuis



Evenementen: vaak grootschaligere initiatieven, toegankelijk voor iedereen, die
actief bijdragen aan de bekendheid van de organisatie en de integratie van onze
bewoners in de leefomgeving bevorderen

De organisatie van deze activiteiten en evenementen kan enkel doorgaan met externe
steun

Les Truttes try-out: bekendste coverband van Vlaanderen


WAT: optreden met after-party



WANNEER: 2-jaarlijks, in de lente



BEREIK: +1.000 bezoekers uit Grimbergen en omstreken, regionale pers

Eigen Thuis Classics


WAT: klassiek concert in het ontmoetingscentrum



WANNEER: jaarlijks, rond Pasen



BEREIK: +150 bezoekers, voornamelijk uit Grimbergen, regionale pers

Karrekeskermis: feestweekend in de tuin van Eigen Thuis


WAT: after work party, beach bar, grootse tuin BBQ, familieanimatie, …



WANNEER: jaarlijks, laatste weekend van Juni zomerweekend



BEREIK: +400 deelnemers BBQ, +800 bezoekers gedurende het weekend

Mosselweekend


WAT: mossel- en visfestijn in het ontmoetingscentrum



WANNEER: jaarlijks, september



BEREIK: +800 couverts
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Waarom Eigen Thuis sponsoren
Aanwending
De dagdagelijkse werking van Eigen Thuis wordt gefinancierd via het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Sponsoringbijdragen worden uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van de interne
activiteiten en evenementen. De organisatie hiervan gebeurt door medewerkers op
vrijwillige basis en vrijwilligers.

Naambekendheid
Voor elke evenement worden volgende initiatieven genomen:


aankondiging bij de regionale redacties via persbericht. Vaak resulterend in een
aankondiging en een artikel over het verloop van het evenement.



affiches worden verspreid bij de lokale handelaars



flyers worden uitgedeeld binnen de gemeente



een online campagnes wordt opgestart via sociale media (facebook)

Maatschappelijk ondernemen – MVO?
In onze maatschappij is er steeds meer aandacht voor duurzaam of maatschappelijk
ondernemen waarbij ondernemingen maatschappelijk engagement opnemen via
financiële ondersteuning of via vrijwilligerswerk van sociale projecten.
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Sponsoringformules

De voorgestelde formules zijn geldig voor alle evenementen.
GOUD

ZILVER

BRONS

€1.000

€300

€100

website

x

x

facebook

x

€ 50

online logo's

publiciteit logo's
affiches

x

x

flyers

x

x

evenementen
sponsorbord logo
groot

x

sponsorbord logo
klein
banner op staander

x

x

x

x

x

x

x

x

andere
placemats (logo)

x

toegangskaarten
(logo)

Alle mogelijke voorstellen van sponsorformules zijn bespreekbaar.

Meer info
Filip Heylens - medewerker – filip.heylens@eigenthuis.be
Katty Stas – directeur – katty.stas@eigenthuis.be
Kurt Waeben – voorzitter – kurt.waeben@eigenthuis.be
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Schildpadstraat 30 – 1850 Grimbergen – 02/269 60 06
info@eigenthuis.be - www.eigenthuis.be
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