
KOCA
omARMt

LATEN WE 
NAAR ELKAAR 

OMKIJKEN



Jouw gift helpt mensen in armoede om toch de juiste zorg aan
hun kind te kunnen bieden.

Wij engageren ons om jullie giften op een verstandige manier
toe te kennen aan de gezinnen in nood. We gebruiken hiervoor
de armoede index van Kind en Gezin. Zo maken we een
inschaling van de kansarmoede binnen een gezin. We kijken naar
volgende domeinen: huisvesting, gezondheid, opleiding van de
ouders, arbeidssituatie, pedagogisch klimaat en inkomen. Bij een
score van 3 of meer, is er sprake van kansarmoede.

Wie bijdraagt aan dit project wordt op de hoogte gehouden via
de nieuwsbrief van de Vrienden van KOCA. We respecteren
hierbij uiteraard de privacy van de gezinnen.

Alle giften voor KOCA gaan via de Koning Boudewijnstichting. 

 

Ons engagement

Volg ons op facebook: 
armoedewerking KOCA.



KOCA is een voorziening die zorg en onderwijs aanbiedt aan
kinderen en jongeren met een beperking. Heel wat van deze
jongeren en kinderen leven in gezinnen in armoede. We willen er
alles aan doen om deze gezinnen gelijke kansen te bieden. Er voor
zorgen dat de kinderen en jongeren dezelfde activiteiten mee
kunnen  doen en dezelfde zorg en begeleiding kunnen krijgen.

Nu merken we dat gezinnen afhaken van therapie of opvang op het
MFC omdat ze deze zorg niet kunnen betalen. Een groot deel wordt
gesubsidieerd door de overheid. We spreken hier over het
persoonlijk aandeel dat te zwaar om dragen is voor deze gezinnen.
Dit vinden we onaanvaardbaar.En daarom willen we beroep doen
op u zodat elk kind de zorg krijgt waar hij recht op heeft.

KOCA zal uw bijdrage gebruiken om de zorg te betalen van
bijvoorbeeld een therapeut, een thuisbegeleiding,
opvang/begeleiding/verblijf  bij het Multifunctioneel Centrum.

Een eenmalige bijdrage is mogelijk, maar een maandelijks bedrag
geeft meer toekomstkansen. 

Omarm samen met KOCA de gezinnen in armoede en
maak mee de steun en zorg mogelijk die nodig is.

De namen uit de voorbeelden hierna zijn uiteraard fictief om de
privacy van onze gezinnen te respecteren. 

 

 
 
 



Rik van 8 jaar heeft moeite om zich verstaanbaar maken. Hij
heeft nood aan logopedie om zijn woordenschat uit te breiden
en goed te articuleren.
  
Met jouw bijdrage van 21.52 euro per maand kan deze jongen
wekelijks naar de logopedie.

 

 

Rik heeft nood aan
logopedie



Sara heeft een enorme groeispurt en heeft hierdoor enorm last van
haar rug. Ze heeft nood aan kiné om de juiste houding aan te nemen
bij het stappen, sporten, de les koken.
 
Met jouw bijdrage van 21.52 euro per maand kan dit meisje naar de
kinesist.

 
 

Sara heeft vaak pijn
aan haar rug



Een gezin met twee dove kinderen heeft nood aan begeleiding om
contact te maken met deze meisjes. 

Hoe is de denkwereld van een doof kind en hoe kan ik als mama in
contact komen met hen?

Met jouw bijdrage van 21.52 euro per maand kan dit gezin wekelijks
een begeleiding krijgen.

 

 

Yasmine en Bart willen
gebarentaal leren om met
hun dove kinderen te
praten



 
Mama is alleenstaande en heeft 4 kinderen waarvan een met ADHD
en een met autisme.  Een vakantiedag waar alle kinderen thuis zijn,
is dan ook een hele uitdaging.

Met jouw bijdrage van 51.1 euro kan een kind voor een week naar
de vakantieopvang tijdens de schoolvakantie. 

 

Kasper, Viktor, Lena en
Lisa willen zich uitleven
in de vakantie-opvang



De mama van Fouad heeft het financieel niet gemakkelijk en kampt
met psychische problemen. Ze kan hierdoor niet steeds in staan voor
de zorg voor haar zoon Fouad. Een verblijf op het MFC is een goede
oplossing om zowel moeder als kind te ondersteunen.

Met jouw bijdrage van 514.2 euro per maand kan haar kind tijdens
de week op het MFC verblijven. 

 

Fouad wil overnachten in
het MFC



Hoe kun jij helpen?

Dagopvang
5,5 euro per dag
110 euro per maand

Begeleiding door KOCA (logopedie, kinesitherapie,
psycholoog,...)
5 euro per begeleiding
20 euro per maand

Overnachten in het MFC
13 euro per nacht
156 euro per maand

Met jouw steun kan een kind of jongere 
de zorg krijgen die nodig is. 



Stort uw gift  naar
 

Fonds Vrienden van KOCA
IBAN: BE10 0000 0000 0404 

mededeling: 623/3640/00087 
 

        Opgelet: vermeld zeker de gestructureerde
mededeling. Zo zorgen we er voor dat
 uw gift bij dit project terecht komt. 

 
 

Vanaf 40 euro per jaar krijgt u een fiscaal attest.
 
 
 

Kijk jij mee om naar wie
het echt nodig heeft?


