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Beste toekomstige partner, 
 

Met veel trots stellen we onze vzw ‘De Living’ voor.  
We hopen u als succesvolle onderneming ook enthousiast te maken.

In dit document schetsen we kort wie we zijn, wat onze missie is en  
ook ons streefdoel en welke financiële noden we hebben.
Als potentiële partner geven we een overzicht van gerichte 
publiciteit die u in return mag verwachten.

De Living is een ‘bijzonder’ koffiehuis waar  
kwetsbare jongvolwassenen probeerruimte krijgen  
om te groeien in hun talenten  
rekening houdend met hun mogelijkheden.  
Ze krijgen de kans om actief deel te nemen aan het runnen  
van een horecazaak in al zijn facetten 
zoals bedienen, afrekenen, poetsen,...  
De Living verwent met zorg en kwaliteit.

Daarnaast kan lokaal talent haar creaties tonen en verkopen 
via onze ‘kunstmuur’ en (mini)conceptstore.
De Living wil ook een plaats zijn waar verenigingen of individuen  
een workshop kunnen organiseren.  

Omdat iedereen gewoon bijzonder is. 
 

Vriendelijke groeten,

Met dat extra klontje aandacht
De Living
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iviONZE MISSIE
De Living helpt mensen in hun zoektocht naar zinvolle invulling  
van hun vrije tijd. Via succeservaringen streven we naar het bereiken  
van een positief zelfbeeld. Mensen opnieuw doen geloven  
in zichzelf is onze missie. We gaan de jongvolwassenen ondersteunen 
en dat vanuit een gelijkwaardige houding.  

We streven naar het vergroten van hun netwerk door een ontmoetingsplaats te zijn  
waar we ongedwongen kunnen samen-zijn. 
We willen een veilige en gezellige plek zijn waar het leuk vertoeven is  
zonder specifieke verwachtingen.  
We willen kansen blijven bieden en ruimte geven om opnieuw  
te mogen beginnen. We spelen in op de noden en wensen van het moment.  

Op een gelijkwaardige manier leveren we elk onze bijdrage.  
In team beleven we samen arbeidsfierheid en plezier. 
Via nabijheid en samen doen worden grenzen verlegd. Voor sommigen  
van hen kan dit een opstap naar het regulier arbeidscircuit betekenen.

 ONS STREEFDOEL
Ondertussen is de vzw opgestart. De eigenlijke uitbating van ons 

koffiehuis plannen we ergens in het voorjaar 2022.  
We hebben tijd nodig om onze jongvolwassenen warm te maken,  

op te leiden en een aangepast werkmilieu te creëren.  
We willen alles op alles zetten om er een goede start voor iedereen van te maken.

  
De gemeente Deerlijk luistert naar onze ambitie en wil ons ondersteunen.  

We hebben ook raad gevraagd en overleg gehad  
met het OCMW Deerlijk en vzw de Branding Kortrijk.  

We willen klein beginnen om stap per stap verder uit te breiden.  
In eerste instantie is het de bedoeling

om slechts 2 dagen per week (zaterdag en zondag) open te zijn 
omdat alles op vrijwillige basis zal gedragen worden  

door een groep van enthousiaste begeleiders.  We staan er
wel op om een vrijwilligersbijdrage te bieden aan de

jongvolwassenen die we in ons sociaal project willen integreren.  

Indien we in dit opzicht slagen,  
is het de bedoeling om te groeien in tijd en ruimte. 

Zo bereiken we nog meer kwetsbare jongeren 
door hen een (sociale) tewerkstelling te bieden.

Een doel  

zonder plan  

blijft  

een droom.

“
”
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WIE ZIJN WIJ ?ivi
Begeleidster kinderen Buitengewoon Onderwijs
Bakken, gezellig inrichten
Zorgzaam, zacht, plichtsbewust, schone mens

Mieke

Werk
Hobby
Dat vinden wij van elkaar

Leerkracht Buitengewoon Onderwijs
Koken, gasten ontvangen
Enthousiast, betrokken, gedreven, momentgenieter

Heidi

Trajectondersteuner Secundair Onderwijs 
Lezen en graag in ‘t volk zijn

Empathisch, attent, luisterend, vrolijke positivo

Anoushka
Leerkracht Buitengewoon Onderwijs
Creatief en muzikaal bezig zijn
Passioneel, puur, doorzetter, inspiratiebron

Isabelle

Boekhouding en planning binnen eigen bedrijf
Mama zijn, genieten van de natuur

Behulpzaam, realistisch, eerlijk, kansengever

Lut

Leerkracht Buitengewoon Onderwijs
Zwemmen, natuur beleven, muziek beluisteren

Bescheiden, lief, naturel, trouwe vriend

Tina

Opvoedster kind- en jeugdpsychiatrie 
Lezen, genieten van compagnie
Leergierig, stressbestendig, enthousiast, buikdenker

Lore

Leerkracht Buitengewoon Onderwijs
Spaanse taal en cultuur, citytrips

Spontaan, punctueel, sing & swing, bruggenbouwer

Katleen

Kinesiste
Reizen, ezeltherapie
Ruimdenkend, zorgend, warm, stille helper

Heleen

Afdelingsverantwoordelijke Boss Paints
Bakken, koken en schilderen

Bourgondiër, gevoelig, passioneel, toegewijde doener

Mario

Zelfstandige
Kunstschilder, sport
Ondernemend, diplomatisch, volksmens, ideeënfontein

Jan
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ivi ONZE FINANCIËLE NODEN  
Om onze droom en plannen te kunnen verwezenlijken  
hebben we natuurlijk een werkbudget nodig. 

Diverse opstartkosten zijn onvermijdelijk zoals  
de oprichting vzw, aangepast kassasysteem, professioneel koffiezetapparaat, 
frigo’s & koeltoog, meubilair en materiaal voor de inrichting van ons interieur. 
Ook een goeie verzekering, boekhoudprogramma, enz...   
Maar ook de vrijwilligersbijdrage aan onze jongeren

100% FISCAAL AFTREKBAAR  
Wij zouden het heel fijn vinden, indien we hierbij op  
uw financiële steun zouden kunnen rekenen.  
Kosten voor sponsoring hebben als voordeel dat ze 100% aftrekbaar zijn.
Als vzw schrijven we een factuur uit voor het afgesproken sponsor bedrag.  
Als tegenprestatie zorgen we voor publiciteit voor uw zaak.  
Naast financiële ondersteuning is er ook de mogelijkheid tot materiële sponsoring.

WHAT’S IN FOR YOU?

PUBLICITEIT & NETWERKING  
Als partner van onze vzw komt u zeker voldoende in de ‘picture’. 
Er zijn verschillende manieren om publiciteit te maken. 

Met De Living proberen we uw bedrijf zo veel mogelijk in de kijker te zetten 
via onze website, sociale media, digitale newsletter,  
visibiliteit van logo, productplacement,...
Bovendien zullen we ‘netwerkmomenten’ organiseren.

Iedere onderneming heeft daarin zijn eigen voorkeuren. 
We bieden u een overzicht van vooropgestelde sponsorpakketten. 
Indien gewenst kunnen we een unieke aanpak en samenwerking  
bespreken volgens uw voorkeuren.

De Living
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UIT  

SYMPATHIE

250 EURO  

BRONS

500 EURO  

ZILVER

1000 EURO  

GOLD

2500 EURO 

DIAMANT

Receptie 1x/jaar • • • •
Facebook & Instagram • • • •
Website • • •
Placemats • •
Persconferentie • •
Advertentie •
Sponsor in de kijker •
Digitale newsletter •

Vrijwilligers worden 

niet betaald. Niet 

omdat ze  

waardeloos zijn 

maar  

onbetaalbaar.

“

”
ivi

ONS AANBOD  
Als vzw gaan we voldoende return geven voor jullie steun. Hieronder kan je 
ons aanbod bekijken.  
Uiteraard geven we daar graag een woordje uitleg bij. 
Onze vzw bedankt jullie alvast om dit even te bekijken.

HOE KAN JE STEUNEN?

We danken jullie van harte voor de steun.
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DANK U WEL

www.vzwdelivingdeerlijk.be


