Geef kleur aan het leven
van een kind

Contactgegevens
Bezoekadres
Bedrijfsverzamelgebouw BOEZst
Kantoor KidzBase
Hagelkruisweg 2
5993 SC Maasbree
Postadres
De Krosselt 25
5941 AS Velden
Email: info@kidzbase.com
Tel:
+31 6 48 77 20 64
website: www.kidzbase.com
Volg ons op www.facebook.com/KidzBase
Rekeningnummer IBAN: NL73RABO 0103189378

BRINGING COLOR TO A CHILDS LIFE

Als kinderen zich verlaten voelen,
en hun huis geen thuis meer is!
Dan zorgt KidzBase voor kleur.

Door middel van kleinschalige projecten geeft
KidzBase kleur aan het leven van beschadigde
kinderen in de regio. We willen ze het gevoel
geven dat ze speciaal zijn en vertrouwen
geven, in zichzelf, de mens en de toekomst.

HELP ONS HELPEN

Doneer:
geld - tijd - diensten - product

Over KidzBase
KidzBase zet zich belangeloos in voor kinderen
in Noord- en Midden-Limburg die uit huis zijn
geplaatst vanwege een verstoorde en onveilige
thuissituatie. Door middel van kleinschalige
projecten geeft KidzBase kleur aan het leven
van deze beschadigde kinderen met als doel
ze het gevoel te geven dat ze gezien worden,
speciaal zijn en vertrouwen te geven in zichzelf,
de mens en de toekomst.

De projecten zijn gericht op:
Het vergroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van zwemlessen, het organiseren van kookworkshops en
verstrekken van zelfstandigheidspakketten.
Het verbeteren van het welzijn, bijvoorbeeld
door kleding, ﬁetsen, kappersbezoek en toiletartikelen te leveren en het opknappen van
woonlocaties.
Het creëren van ﬁjne herinneringen, bijvoorbeeld door uitjes, workshops, een weekendje
weg, een cadeau met Sinterklaas en een
vakantiepakket.

Helpen?
Wilt u KidzBase een warm hart toedragen?
Neem contact met ons op. Wij maken graag
een afspraak om persoonlijk kennis te maken
en u alles te vertellen over Stichting KidzBase.
· Welkomstpakketten

KidzBase levert maatwerk en speelt in op de
behoefte van het kind. KidzBase geeft geen
geld, maar levert een product of een dienst.

Help ons Helpen!
Doneer:

Geld
Tijd
Diensten
Producten

