
Verwen uzelf, 

familie of vrienden 

met een lekker  
...

Lente -ontbijt

zondag 

22 maart
2020

Hoe kan je De Kantel nog steunen ?

Met een financiële gift door overschrijving  
op het rekeningnummer  
BE76 3631 3615 4795 van vzw De Kantel met als mededeling ‘gift’. 
 
Giften vanaf € 40 geven een fiscaal voordeel  
waarvoor wij u een attest bezorgen. 

Voor de allerjongsten zijn we nog op zoek naar:
• (meerling)buggy’s
• Buggyboard
• Babybjorn relax
• Eetstoel Bloom 

Wat we steeds kunnen gebruiken:
• (kinder)fietsen, bakfiets, aanhaakfiets
• Muziekinstrumenten, ...

met 
verme

Actie verzorgd door en  
ten voordele van  

Centrum voor JeugdzorgBank en Verzekeringen
Sint-Andries • Sint-Michiels • Jabbeke

Kantoorhouders: Jo Maes en Kurt Lingier

Deze actie werd mee mogelijk gemaakt door:



De ontbijtactie van 2019 
bracht opnieuw 
een mooi bedrag op !

Met de opbrengst van 3250 euro  
wordt een belevingstuin met moestuin 
aangelegd en ingericht. 

BESTELSTROOK

Voornaam:  Naam:  

Leveringsadres:  

Telefoonnummer:  

Aantal ontbijtpakketten:  

Ik betaal per overschrijving onder de naam:  

Handtekening:



Praktisch
Het ontbijt omvat: 

• een chocoladekoek, pistolet en croissant
• kaas, honing, confituur, chocolade, peperkoek, botertje
• yoghurt, fruitsapje, koekje, stuk fruit
• flesje cava

Voor wie in Sint-Andries woont: wordt het ontbijt aan huis 
geleverd op zondagmorgen 22 maart 2020 tussen 8u en 10u.

Wie buiten Sint-Andries woont: kan het ontbijt  
op zondagmorgen 22 maart 2020 komen  

afhalen in De Kantel tussen 8u en 10u.  
Adres: Legeweg 201  
8200 Sint-Andries

Al deze lekkere 
merkproducten 

aan de  
spotprijs van  

€ 15

Hoe bestellen ?
Vul de bestelstrook in en bezorg deze terug aan  
De Kantel vóór 16 maart OF mail de info van de bestelstrook  
vóór 16 maart naar: ontbijt@dekantel.be   
OPGEPAST: uw bestelling is pas definitief als u betaald heeft.

Hoe betalen ?
Via overschrijving op rekening van vzw De Kantel BE70 474-7054701-25 
Met vermelding van: ‘naam (= naam die op de bestelstrook/mail staat) + lente-ontbijt’.

Een nieuw project: 
de inrichting van 

de leefgroepen !
Met de opbrengst van het komende 
lenteontbijt wensen we graag 
meubilair aan te kopen voor een 
nog huiselijkere inrichting van de 
leefgroepen.

De Kantel is gevestigd in de 
Legeweg 201 te Sint-Andries en 
begeleidt gezinnen, kinderen en 
jongeren (0 - 21 jaar) die tijdelijk of 
langdurig hulp nodig hebben. Soms 
volstaat het om aan huis te gaan en 
de kinderen/ouders in hun familiale 
context te helpen, in andere gevallen 

is een tijdelijke opvang in De Kantel 
noodzakelijk. Die opvang gebeurt 
in één van de vier leefgroepen 
afhankelijk van de leeftijd en de 
bedoeling van het verblijf. Daarnaast 
zijn er ook negen studio’s op het 
domein voor jongeren die willen 
leren zelfstandig wonen.

Doe mee en steun 
een goed doel in uw buurt.


