Uw steun maakt
het verschil !

Ter Heide, waar iedereen bijzonder is!
Ter Heide biedt een warme thuis en
professionele ondersteuning op maat
aan kinderen en volwassenen met verstandelijke en eventueel bijkomende
beperkingen.
De bewoners van Ter Heide zijn bijzonder vanwege hun speciﬁeke behoeften en mogelijkheden.
Ter Heide streeft ernaar om de best
mogelijke ondersteuning in de meest

optimale omstandigheden aan te bieden en dit binnen vier locaties in Limburg: Genk, Zonhoven, Borgloon en
Tongeren.
De medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in om voor de 400
bewoners en hun familie een huis en
thuis te creëren waar zij gelukkig kunnen zijn op hun eigen manier.

Met uw bijdrage steunt u mensen
met een beperking uit uw buurt!
Elke bijdrage is welkom!
Om de basiszorg op een goede en professionele manier uit te bouwen kunnen we rekenen op de ﬁnanciële bijdrage van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH)
en de persoonlijke bijdrage van de
bewoners.
Bijkomende steun maakt het mogelijk
om aan onze bewoners dat extraatje
te bieden dat hun levenskwaliteit ver-

hoogt, dat verder gaat dan de gewone
basiszorg, maar voor hen een wereld
van verschil maakt!
We hebben extra ﬁnanciële middelen
nodig voor de uitbouw van aangepaste
infrastructuur en voor het aanbieden
van zinvolle dagbesteding. De voortdurende evolutie van de noden en kwetsbaarheden van onze bewoners vergt
immers regelmatige bijsturing.

Uw steun maakt het verschil

Hoe kan u Ter Heide steunen?
Giften met ﬁscaal attest
Voor alle stortingen vanaf 40 EUR/ jaarbasis ontvangt u een ﬁscaal attest dat u
bij uw belastingaangifte kunt voegen.
U kunt vrijblijvend stortingen op naam
van Ter Heide doen op het rekeningnummer: (IBAN) BE90 0910 1151 4232
Schenkingen
Kiest u voor een schenking, dan maken
we in onderling overleg bijkomende afspraken, waarbij u kan aangeven wat u

wilt schenken. Een schenking heeft een
onmiddellijk effect doordat er een onmiddellijke eigendomsoverdracht naar
Ter Heide wordt gedaan. Het grote voordeel is dat u zelf de meerwaarde van uw
schenking kunt ervaren.
Heeft u iets te vieren en wenst u liever
geen geschenken zelf te ontvangen
dan kunt u uw gasten vragen om Ter
Heide te steunen. Zo kunt u iets concreet schenken.

U kan een goed doel in uw nalatenschap
opnemen zonder uw erfgenamen te benadelen!
Legaten
De wet maakt het mogelijk om op
verschillende manieren uw nalatenschap op voorhand te regelen.
U kunt ze zelfs een bijzondere bestemming geven, zo kan u een goed
doel (in dit geval Ter Heide) in uw regeling laten opnemen.
Dit biedt heel wat mogelijkheden en
is positief voor iedere partij.

Het geeft u de nodige geruststelling
voor als u er niet meer bent.
Voor uw erfgenamen biedt het vaak
een ﬁnancieel voordeel omdat zij minder successierechten moeten betalen.
En vooral - zoals reeds beschreven - zijn
deze extra ﬁnanciële middelen voor de
bewoners van Ter Heide zeer welkom.

Contactpersonen
Wenst u vrijblijvend meer informatie
over de genoemde mogelijkheden,
neem gerust contact op met uw notaris
en/of Erik Schoofs, directeur Financiën
van Ter Heide:
Erik Schoofs
tel.: 089 32 39 48
e-mail: erik.schoofs@terheide.be
www.terheide.be

Denkt u na het lezen van deze info
ook nog aan mensen uit uw omgeving voor wie deze regelingen
van betekenis kunnen zijn?
Aarzel niet om hen te informeren
en hen door te verwijzen.
We maken graag een afspraak om
persoonlijke wensen te bespreken
en Ter Heide te bezoeken.

Beheerd door

RPR Tongeren 0201.310.929
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