‘t Huis-werk v.z.w.
p.a. Gitsestraat 287
8800 Roeselare
Maar misschien wil je onze werking extra steunen?
Voor wie een bijdrage wenst te storten :
Zonder fiscaal attest : rek.BE22 8804 4157 3147 van ’t Huis-werk.
Met fiscaal attest : rek BE 47 4675 0017 0180 van Caritas
Hulpbetoon vzw met vermelding “ voorkeur ’t huis-werk”
Wil je meer weten over onze werking?
Neem een kijkje op onze website www.vzwthuis-werk.be
Neem contact met Marc Reuse (051 200533) of met
Luc Wouters (051 201403)
't Huis-werk vzw is lid van Welzijnsschakels en steunt van harte
de campagnes van Welzijnszorg, Voor 2015 en 2016 is 't Huis-werk
erkend als projectpartner

Nr 18, september 2015

Hartelijk dank!
Vier maanden na onze oproep kunnen we fier melden dat wij onze
bijkomende woning hebben aangekocht. Intussen is de woning
bewoond door een mama met drie kleinere kinderen. Met de
nodige ondersteuning wordt het voor hen een mooie kans om hun
leven een nieuwe wending te geven.
Dat is mogelijk dank zij de financiële en praktische inspanning van
vele sympathisanten. Op de binnenbladzijde tonen wij enkele
foto's en zetten wij enkele bijzondere sponsors in het zonnetje.
Tegelijk maken we jullie via dit Venster warm voor onze traditionele
chrysantenverkoop. Ze zijn er weer : kwaliteitsvolle bloemen, in
vier kleuren en nog steeds aan de prijs van 5 euro/stuk.
Je kan bestellen bij de medewerkers van 't Huis-werk. Ook dit blijft
belangrijk om de aangegane leningen terug te betalen.

De aankoop van onze nieuwe woning (zie foto's) werd zeker mee
mogelijk gemaakt door enkele grotere sponsors. Wij stellen ze
graag even voor.
Bethlehemfonds van het
bisdom Brugge:
Dit fonds wil de kerkelijke
gemeenschap bewust maken
van haar
verantwoordelijkgheid om bij
te dragen in goede
woonkansen voor iedereen.
Dat kan door parochiaal en
kerkelijk patrimonium ter
beschikking te stellen. Er wordt heel vaak samengewerkt met
sociale verhuurkantoren.

Welzijnszorg
't Huis-werk spiegelt zich sedert zijn
oprichting aan de inspiratie van
Welzijnszorg en Welzijnsschakels.
Op die manier hebben ook wij oog
voor de onvervangbare waarde van
mensen. Wij beseffen dat armoede
een kringloop van problemen
meebrengt. 't Huis-werk werkt
daaraan vanuit de invalshoek goede
huisvesting. Wij zijn tevreden
opnieuw als projectpartner te
kunnen meewerken!

Steun ons via de jaarlijkse chrysantenverkoop!

Oever (Overleg Ethisch Vermogensbeheer):
Een vijftigtal kloostergemeenschappen hebben zich verenigd om op
een gezamenlijke en doordachte manier steunaanvragen voor
sociale projecten te beoordelen. Dat is een keuze vanuit hun
evangelische inspiratie waarbij duurzaamheid en voorkeur voor de
armen vooropstaan. Hefboom ondersteunt Oever in zijn praktiszche
werking.
Kiwanis II Roeselare:
Een bijzonder actieve
serviceclubs in Roeselare met
een groot hart voor lokale
initiatieven.
De koekjesverkoop (met een
typisch Roeselaarse look) is
een gewaardeerde traditie.
Kiwanis ondersteunde 't Huiswerk reeds verschillende
keren

Ze zijn er inderdaad weer : geel, wit, paars en oranjebruin.
Zeer goede kwaliteit voor 5 euro/stuk.
Bestellen tegen 10 oktober bij de medewerkers van 't Huiswerk; afhalen aan de Godelievekerk Roeselare in het weekend
van 17 en 18 oktober

