Vilvoorde - Zemst

PAMPERBANK

Info: (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord
postadres:
Rollewagenstraat 152
1800 Peutie
0495 45 75 65
0498 51 47 54

Huis van het Kind Zemst
adres:
Meerweg 2 - 1980 Zemst
015 61 85 17
openingsuren:
maandag: 9-12 uur
dinsdag: 16-19 uur
andere momenten op afspraak
huisvanhetkind@zemst.be
www.huisvanhetkindzemst.be

ZEMST

V.U.: L. Bessems, Schepen Welzijn, J. Bruggeman, Algemeen directeur, De Griet 1, 1980 Zemst.

www.warmkracht.be
warmkracht@gmail.com
www.facebook.com/warmkrachtvzw

ZEMST

Schenk je
LUIER-OVERSCHOTTEN
aan de pamperbank
VILVOORDE - ZEMST

Pampers ... luiers …. hoezo?
Wie jonge kinderen heeft of gehad heeft, kan getuigen: luiers zijn niet
alleen een noodzaak, maar ook een dure noodzaak. Een kind gebruikt
gemiddeld 5 000 luiers tot het zindelijk is.
Voor ouders met een beperkt inkomen is de aankoop van luiers elke
maand een zware dobber.

Wat is de pamperbank?
Het idee achter de pamperbank is heel eenvoudig: ouders met iets
oudere kinderen hebben vaak overschotjes liggen, een net begonnen
of half pak of zelfs enkele losse luiers. Die mogen ze vanaf nu gewoon
in de pamperbank stoppen in plaats van ze weg te gooien.

(W)arm-kracht vzw ... armen aan het woord zorgt ervoor dat de ingezamelde luiers gesorteerd en verdeeld worden.
Pakketjes van 15 luiers van eenzelfde maat worden aan € 1 per pak verkocht aan financieel kwetsbare gezinnen. Met een klein gebaar kunnen
we de levenskost voor jonge ouders met een beperkt inkomen draaglijker
maken.

ZEMST

INZAMELPUNTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek Vilvoorde – Grote Markt 9 - 1800 Vilvoorde
Consultatiebureau Kind en Gezin – Grote Markt 1 - 1800 Vilvoorde
Huis van de Mens – Frans Geldersstraat 23 - 1800 Vilvoorde
(W)arm-kracht*stapelplaats – Harensesteenweg 172 - 1800 Vilvoorde
Huis van het Kind Zemst – Meerweg 2 – 1980 Zemst
BIO PLANET – Vilvoordsesteenweg 301 – 1850 Grimbergen
Consultatiebureau Kind en Gezin – Ruwaal 18 – 1850 Grimbergen
Loket Socialistische Mutualiteit (FSMB) – Sint-Amandsstraat 15 – 1853
Strombeek-Bever
• CM Sint-Michielsbond – Haachtsesteenweg 1805 – 1130 Brussel

Verkoop van luiers (enkel met kaart):
• (W)arm-kracht, Harensesteenweg 172 in Vilvoorde: 3e en 4e
zaterdag van de maand van 8u tot 11u. Voor de juiste data: zie
toegangskaart.
• Huis van het Kind Zemst, Meerweg 2 in Zemst: op afspraak.
Wie graag een toegangskaart wil en denkt ervoor in aanmerking te komen,
neemt contact op met (W)arm-kracht, het Huis van het Kind Zemst, de
Sociale Dienst van het OCMW-Zemst of Vilvoorde, de verpleegkundigen
van Kind en Gezin in Zemst en Vilvoorde of het CAW Halle-Vilvoorde.

HOE KAN JE STEUNEN?
Wil je graag de pamperbank steunen maar beschik je niet over
luieroverschotjes? Of wil je bij een geboorte graag een goed doel
steunen? Steunkaarten ter waarde van € 5 zijn te koop bij (W)armkracht en Huis van het Kind Zemst. Op onze pamperrekening BE28 8601
1152 4720 is een centje ook steeds welkom. Met het ingezamelde geld
kunnen we opnieuw luiers aankopen die naar de pamperbank gaan.
					

DANK U WEL!

ZEMST

