Fijn dat je meedoet aan de act ie
week!
THDV ‘Genoeg-week 2019’ - 11 t/m 18 november

KINDERARMOEDE
IS NIET OK
HANDLEIDING

Hoe werkt het?

Y
Y
Y
Y
Y
Y

De actieweek vindt plaats van 11 tot 18 november 2019.

Y
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Deel je ervaringen met anderen via onze social media kanalen.

Y

Wil je het geld dat je deze week bespaart nuttig inzetten? Word dan fan van Het Fort, doneer jouw bespaarde
geld en help een kind op te staan uit armoede.

Aanmelding loopt via het formulier op www.thdv.nl/genoegweek
Tijdens de Genoegweek mag maximaal 40 euro besteed worden aan boodschappen, cadeautjes en uitjes.
Pin aan het begin van de week je vastgestelde budget en leg je pasjes weg.
De hele week gaat de voorraadkast op slot, dus niet gebruiken wat al eerder gekocht is.
We ondersteunen je elke dag met tips, ideeën en goedkope recepten. Je ontvangt gedurende de actieweek
dagelijks een email.

In deze week verschijnt ons nieuwe magazine met een special rondom kinderarmoede, boordevol achtergrondartikelen, verhalen van ervaringsdeskundigen, interviews en een inspirerend artikel rondom armoede in
de Bijbel. Bij je aanmelding kun je deze special aanvragen. Als je al donateur bent van THDV, krijg je de special
automatisch toegestuurd.

Vragen?
Heb je vragen? Stuur dan een mail naar communicatie@thdv.nl of bel naar (020) 344 63 10 (maandag
tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur).

Het Fort

krachtig tegen kinderarmoede
Het Fort is er voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar: groep 5, 6 en 7 van de basisschool. Het gaat
om kinderen die in sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen opgroeien. De naam ‘Het Fort’ staat
voor veiligheid, bescherming en kracht.
Het Fort geeft kinderen die in een kwetsbaar gezin opgroeien een steun in de rug in een veilige
omgeving. Twee middagen in de week – ongeveer drie jaar lang - komen de kinderen na
schooltijd naar Het Fort. Ons programma draait om het verkrijgen van levensvaardigheden;
de ‘Fort Skills’. Deze skills zijn bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en
eigenwaarde. Vaardigheden die ze nodig hebben om gezond en positief in het leven te
staan. Het is ons doel dat zij niet alleen met hun hoofd, maar met hun hele hart weten: ‘Ik ben
waardevol. Ik doe ertoe. Ik heb de wereld iets te bieden.’ Onze droom: ieder kind een kansrijke
toekomst!
We geloven dat er in Nederland genoeg is voor iedereen en zetten ons in voor een eerlijke
verdeling. Kinderen die opgroeien in armoede zijn bijzonder, krachtig en waardevol. Ons grote
voorbeeld is Jezus. Hij is voor ons de bron van leven.
www.hetfort.org

FAQ
Hoe bereken ik mijn budget?
We hebben het budget vastgesteld op 40 euro per echtpaar. Per kind mag er 5 euro bij worden geteld. Voor een gezin
met twee kinderen heb je dus een budget van 40,00 euro + 2 x 5,00 euro = 50,00 euro voor de hele actieweek. Ben je
alleengaand? Dan heb je een budget van 35,00 euro.
Waar is het budget van de Genoegweek op gebaseerd?
We hebben gekozen voor het bedrag van 40 euro, omdat dit vaak het bedrag is dat arme gezinnen te besteden
hebben als zij bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten.
Wat valt er onder het vastgestelde budget?
Hieronder vallen boodschappen, cadeautjes en eventuele uitjes of extraatjes. Alle vaste lasten, transport, benzine en
abonnementen vallen hier niet onder.
Waarom moet mijn voorraadkast op slot?
De verleiding is groot om deze week je voorraadkast en diepvries leeg te eten. Dit is niet de bedoeling, we willen
graag dat je ervaart hoe het is om van een minimaal budget rond te komen. Mensen die leven in armoede hebben geen
gevulde voorraadkast of diepvries.
Hoe pak ik dit praktisch aan?
> Overleg met je gezin | huisgenoten zodat zij weten wat deelname aan de Genoeg-week inhoudt.
> Lees samen onze e-mails met verhalen en tips om de betrokkenheid te vergroten.
> Pin aan het begin van de week je budget en leg je pasjes weg.
> Deel je ervaringen via onze social media en moedig elkaar aan.
Hoeveel e-mails ontvang ik van jullie?
Tijdens de Genoegweek ontvang je dagelijks een mail van ons met informatie, goedkope recepten, verhalen en tips. Na
de Genoeg-week ontvang je nog een mail om het bedrag dat je bespaart hebt te doneren aan Het Fort.
Stoppen de e-mails automatisch?
Na de Genoegweek stoppen de e-mails tenzij je aangeeft dat je de fanmail van Het Fort wilt ontvangen. We benaderen
je na de Genoeg-week nog eenmaal met een algemene THDV-mail. Daarna stoppen de e-mails automatisch.
Hoe worden mijn gegevens gebruikt?
Jouw gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van de Genoegweek en verwerkt in ons CRM-systeem.
Ten alle tijde heb je het recht je gegevens te laten verwijderen.
Ontvang ik het speciale magazine als ik mee doe met de Genoegweek?
Als jij je aanmeldt voor de Genoegweek, kun je aangeven of je ons magazine rondom armoede wilt ontvangen. Deze
ontvang je dan gratis. Daarna wordt je eenmaal telefonisch benaderd of je vaker het magzine wilt ontvangen.
Hoe doneer ik mijn bespaarde geld aan Het Fort?
Aan het einde van de Genoegweek ontvang je een mail met een donatiemogelijkheid.
Hoe bereken ik mijn donatie?
Tijdens de Genoegweek geef je minder geld uit dan tijdens een normale week. Bepaal wat jouw normale budget is en
doneer wat je overhoudt. Een voorbeeld: elke week geef ik 100 euro uit aan boodschappen. Tijdens de Genoegweek
geef ik 40 euro uit. De 60 euro die ik bespaard heb, doneer ik aan Het Fort.
Hoe kan ik jullie bereiken als ik vragen heb?
Als er nog vragen zijn of je wilt meer informatie, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bel gerust naar (020) 344
63 10 (maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.00 uur) of mail naar communicatie@thdv.nl

