U steunt ons graag?
Wij verwezenlijken onze doelstellingen – belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en
informatieverspreiding – met een zeer beperkt budget. Daarin slagen we dankzij onze eigen
dynamiek – en mensen die ons steunen, zoals u. Onze vzw draait sinds haar ontstaan in
1995 100% op ervaringsdeskundige vrijwilligers. Onze leden gebruiken hun eigen pc,
telefoon, ...We halen een beperkte opbrengst uit lidgelden en sinds 2005 uit onze
boekenverkoop. Van de stad Antwerpen ontvangen we werkingssubsidies (max. 750€). De
stad kent ook activiteits- en projectsubsidies toe voor activiteiten die binnen haar grondgebied
worden georganiseerd. Onze vzw is echter ook actief op andere plaatsen en wil haar
activiteiten uitbreiden naar heel Vlaanderen. Bovendien, omdat we weten dat vrouwen uit
onze doelgroep vaak een laag inkomen hebben, houden we onze prijzen laag en krijgen leden
de helft van hun vervoerskosten terugbetaald. Omdat we het onverstandig vinden om onze
reserve op te gebruiken, werken we vaak samen met andere verenigingen en zoeken we
mensen en bedrijven die ons een duwtje in de rug willen geven.
Ook als u niet tot onze doelgroep behoort, kan u gewoon lid worden. U betaalt dan jaarlijks
20€ en ontvangt ons jaarverslag.
Een andere optie: u wordt steunend lid. U ontvangt dan twee keer per jaar onze nieuwsbrief.
Die telt telkens ongeveer tien bladzijden. Bent u een professioneel of een vereniging, dan
betaalt u hiervoor jaarlijks 35€. Andere steunende leden betalen jaarlijks slechts 30€.
U steunt graag een project? Wij zijn al meer dan een jaar op zoek naar steun om ons laatste
boek te verspreiden binnen Europa. Op dossiers/geweld vindt u meer uitleg over ons
pionierswerk en over het boek met het eerste wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de stad
Brussel is dit boek vertaald in het Frans, maar we zoeken nog steun om het in het Engels en
Duits te laten vertalen. We hebben een goede professionele vertaalster gevonden (zij vertaalde
ook ons eerste boek), maar we hebben 2.660 € nodig per taal. Het zou fantastisch zijn mocht u
daar een deel van kunnen betalen.
Hebt u tijd voor een vrijwilligersjob, bijvoorbeeld een actie in het kader van de Warmste
Week? Bekijk dan even onze vacatures.
Ons rekeningnummer is BE10 0013 5130 7404, onze BIC code GEBABEBB.

Onze vzw onderschrijft het transparantieprincipe volgens Donorinfo, de eerste organisatie in
België die onafhankelijke informatie publiceert over de activiteiten en middelen van goede
doelen die personen in nood helpen. Op hun website vindt u ook veel informatie over ons en
over onze projecten.

