In aktie voor AktieFix

Wordt u donateur? Wordt u AktieFan?

Stichting AktieFix is financieel afhankelijk van de opbrengsten
van het jaarlijks terugkerend evenement AktiePop en giften van
bedrijven en particulieren.

Eén keer per maand, met uitzondering van de maanden juli en
augustus, organiseert Stichting AktieFix een logeerweekend. Dit
voor een vaste groep van maximaal 20 kinderen/jongeren met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de leeftijd van
8 tot 18 jaar.
De weekenden worden gehouden in Lithoijen (gemeente Oss),
in het dorpshuis Avanti. De weekenden staan onder begeleiding van de AktieFix staf, bestaande uit een groep enthousiaste
vrijwilligers. De staf streeft ernaar om de kinderen van AktieFix
zoveel mogelijk hetzelfde te laten beleven/ervaren als andere
kinderen, ondanks hun beperking(en).
Doel van de weekenden is om de kinderen een fijn weekend te
bezorgen, maar de overige gezinsleden ook! Zij kunnen zich
even op elkaar concentreren zonder de extra zorg.
Meer specifieke informatie kunt u vinden op onze website
www.aktiefix.nl, of stuur een mail naar info@aktiefix.nl

Adres gegevens
Stichting AktieFix
p/a Tiendweg 5
5396 NR Lithoijen
www.aktiefix.nl
info@aktiefix.nl

Wilt U het mede mogelijk maken dat AktieFix bijzondere logeerweekenden blijft organiseren voor kinderen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking? Daarnaast ook fijn om ouders te
ontlasten. Ouders krijgen even 'lucht' in een intensieve opvoeding;
tijd voor elkaar en eventuele andere kinderen in het gezin.
Steun ons en vul onderstaand formulier in!

Wordt u donateur? Wordt u AktieFan?
Ter ondersteuning van haar werkzaamheden machtig(en) ik/wij
hierbij Stichting AktieFix om van mijn rekening af te schrijven:
een bedrag van: € ……		 jaarlijks	 eenmalig
Bedrijfsnaam:
Achternaam:				Voorletter(s):			
m/v
Adres: 			
Postcode: 				Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Rekening / IBAN:
Handtekening:
Datum:
AktieFix informeert haar AktieFan’s digitaal over activiteiten.
	
Ja, wij ontvangen graag deze informatie op
bovenstaand e-mail adres.
U kunt dit formulier sturen naar:
Stichting AktieFix, p/a Tiendweg 5, 5396 NR Lithoijen.
Bedankt voor uw steun!

Blijf op de hoogte en volg ons op facebook & twitter.

AktieCruise
Al zeventien jaar een jaarlijks terugkerende activiteit, speciaal
voor een groep van zo’n 50 ‘bijzondere’ gasten. “Hoe stoer is het
als je de hele dag de assistent van de schipper bent”

Truckrun Oijen
“Zie mij hier voor in de vrachtwagen met zo’n stoere chauffeur’.
Vooral als de toeters klinken krijgen de
kinderen een gigantische kick.

Filmavond in Utopolis, Oss
“Tijdens ons laatste bezoek aan de bioscoop vertelde
een jongen dat het zijn eerste keer was dat hij in de
bioscoop was. Zo blijkt dat het helemaal niet zo
vanzelfsprekend is om ‘gewoon’ naar de bioscoop
te gaan.”

Dagje Beekse Bergen
Met z’n allen met de taxi naar een dierentuin. ‘Er stond ineens een
giraf voor onze bus; die lopen toch alleen maar los in Afrika?’

Kamelen weekend
Reporter Noa: “Bas vond vooral de slagroom erg lekker, en zijn
gezicht zat met een beetje hulp van de leiding dan ook al snel
helemaal onder.”

