LATEN WE SAMEN
MET UW ONDERNEMING
EEN EIND MAKEN AAN
DAKLOOSHEID!
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Dossier sponsors & partners

SAMEN, MAKEN WE EEN EIND
AAN DAKLOOSHEID!
De VZW Straatverplegers is een psychisch-medisch-sociale organisatie die zich
sedert 2006 actief inzet om de dakloosheid in Brussel, in Luik en elders te
beëindigen. Zij heeft tot doel de meest kwetsbare dakloze personen, voor wie de
toestand uitzichtsloos lijkt, opnieuw duurzaam aan een woning te helpen.

Door zich te focussen op hygiëne, het valoriseren van beschikbare mogelijkheden
(middelen, talent, capaciteit), Housing First (voorrang voor huisvesting) en de nauwe
samenwerking met het sociaal-medische netwerk, heeft de organisatie al meer dan 160
personen van de straat kunnen halen!
Straatverplegers bepleit duurzame en structurele oplossingen door middel van een
grondige aanpak die zich globaal en langdurig over een persoon ontfermt.
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In Brussel en in Luik, beschikt de VZW Straatverplegers over een pluridisciplinair
veldteam: artsen, verplegers/verpleegsters, sociale werkers/-sters, opvoedkundigen,
vrijwilligers/-sters… Ieder van hen overtuigd dat de beëindiging van de dakloosheid
binnen handbereik ligt. Maar daarvoor is ook nodig dat verenigingen, burgers,
ondernemingen en de politieke wereld hun krachten bundelen.
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ONDERNEMINGEN ENGAGEREN
ZICH
Bij Straatverplegers zijn we ervan overtuigd dat iedereen kan bijdragen tot een
samenleving waarin de dakloosheid niet (of nauwelijks) bestaat.

Wil uw onderneming zich inzetten voor een sociaal en locaal doel dat u ter harte gaat?
Door met Straatverplegers samen te werken, kan uw onderneming:
het leven van dakloze personen in Brussel en Luik radicaal veranderen;
haar sociaal engagement tonen aan klanten en personeel;
het personeel de gelegenheid geven aan een solidariteitsactie deel te nemen;
haar zichtbaarheid vergroten dankzij haar logo op onze communicatiemiddelen en
bij onze evenementen.

Bent u geïnteresseerd ? Dan vindt u in dit dossier verschillende
mogelijkheden om ons te ondersteunen en zo te helpen bij het
beëindigen van de dakloosheid.

DE 20 KM DOOR BRUSSEL
MET STRAATVERPLEGERS

Straatverplegers doet al 13 jaar mee aan de 20 km door Brussel. Dankzij dit
evenement en de hardlopende en, sedert 2021, wandelende deelnemers en
deelneemsters verzamelen wij de fondsen waarmee wij dakloze personen intensief
kunnen begeleiden en hun stabiele, duurzame huisvesting bezorgen.

Uw onderneming kan ook helpen de dakloosheid uit te bannen!
In 2022 vinden de 20 km van Brussel op 29 mei plaats. Er zijn verschillende formules voor
deelname in functie van het aantal deelnemers en/of deelneemsters van uw
onderneming:
Formule 1: team van max. 10 personen
€ 120/pers.

Formule 2: team van min.10 personen
€ 110/pers.

Inschrijving
Een sport t-shirt in de kleuren van
Straatverplegers (en de mogelijkheid
voor € 5 per shirt het logo van uw
onderneming toe te voegen)
Gezonde snacks en verfrissingen bij de
finish
Een massage bij de finish
De hele administratieve en logistieke
organisatie: u hoeft verder niets te doen
(dan te trainen)!

Inschrijving
Een sport T-shirt in de kleuren van
Straatverplegers en het logo van uw
onderneming
gezonde snacks en verfrissingen bij de
finish
Een massage bij de finish
De hele administratieve en logistieke
organisatie: u hoeft verder niets te doen
(dan te trainen)!

Geen sportievelingen in uw onderneming?
Er zijn andere mogelijkheden om ons te ondersteunen:
De “t-shirts” formule: € 1.000

Uw logo staat op het T-shirt van iedere
deelnemer of deelneemster (met
uitzondering van degenen die door hun
eigen onderneming worden
gesponsord)
We vermelden uw onderneming in onze
communicatie rond het evenement

De “tent” formule: € 2.000

Uw logo staat op onze tent op de dag
van het evenement.
We vermelden uw onderneming in
onze communicatie rond het
evenement (social media, website,
visuals) en in ons jaarverslag

(social media, website, visuals) en in ons
jaarverslag
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Deze ondernemingen hebben Straatverplegers al gesteund voor
de 20 km:

BELGIUM SLEEP OUT:
EEN ZINVOLLE CAMPAGNE
In oktober 2022 organiseert Straatverplegers een campagne om de strijd tegen de
dakloosheid onder de aandacht te brengen, ervoor te mobiliseren en er fondsen
voor te verwerven. Zo worden burgers, ondernemingen en de politieke wereld
gevraagd zich, ieder op hun manier, te beijveren om de dakloosheid uit te bannen.

Op het programma:
Nationale conferentie om de uitwisseling onder de acteurs die tegen de
dakloosheid vechten te bevorderen en om politieke aanbevelingen voor een
structurele aanpak voor te leggen;
Sensibiliseringscampagne om het grote publiek voor de strijd tegen de
dakloosheid te sensibiliseren en te mobiliseren ;
“Belgium Sleep Out”, een hybride solidariteitsactie waarbij de grote publiek wordt
uitgenodigd de nacht in oncomfortabele omstandigheden door te brengen (op een

vaste of vrije ontmoetingsplaats), inclusief activiteiten om het thema onder de
aandacht te brengen en fondsen in te zamelen.

Uw onderneming kan ook helpen de dakloosheid uit te bannen!
Er zijn verschillende opties, afhankelijk van de middelen waarover uw onderneming
beschikt en van de motivatie van uw teams. In ruil voor zichtbaarheid (vermelding van
uw naam en/of logo op verschillende online en onsite communicatiemedia):
Formule 1: Team building tijdens het

Formule 2: Fondsen inzamelen om bij te

evenement “Belgium Sleep Out”

dragen tot de herintegratie van een

Recruteer onder uw mensen een groep

patiënt van Straatverplegers

vrijwilligers om Straatverplegers met het

Belast een groep helden en heldinnen met

publiek te helpen tijdens het evenement.

het inzamelen van geld waarmee ons team

Goede sfeer gegarandeerd!

een persoon in precaire omstandigheden
kan helpen.

Formule 3: Financiële steun voor de
campagne “Belgium Sleep Out”

U waardeert ons werk en wenst op een
andere manier uw steentje bij te dragen?
Steun dan ons informatie- en
sensibiliseringwerk, evenals het evenement
zelf, met een bedrag naar eigen keuze.

ANDER FINANCIËLE STEUN
U wenst Straatverplegers te helpen ter gelegenheid van de 20 km door Brussel of in
het kader van de campagne “Belgium Sleep Out” zonder gebruik te maken van de
beschikbare formules? U kunt natuurlijk altijd een bedrag naar eigen keuze aan ons
overmaken.

Ons team zal u daarbij graag helpen.

Enkele indicatieve bedragen:

€ 1.900

€ 2.600

€ 3.000

€ 8.000

€ 15.000

Installering van een patiënt/-e in een woning (meubels + beddegoed +
professionele schoonmaakbeurt)
Aanschaf van farmaceutische producten gedurende een jaar
Beroepsuitrusting (rugzak, kleding) van een veldteam (meer dan 20
personen) gedurende een jaar
Voedsel en drank voor de patiënten
Begeleiding van een patiënt/-e gedurende een jaar door een team van twee
personen
Dit bedrag is ongeveer nodig om een dakloze persoon te begeleiden,
aan een nieuwe woning te helpen en daarin te stabiliseren.
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€ 1.000

CONTACTEER ONS
Hebt u zin aan het avontuur mee te doen? Aarzel dan niet contact met ons op te
nemen! We willen heel graag met u bekijken hoe we onze samenwerking in functie
van uw behoeften en onze realiteit kunnen opbouwen.

Rue Gheudestraat 21-25/4, 1070
Anderlecht
Tel: 02/265 33 00
E-mail: info@idr-sv.org
IBAN: BE91 0014 6955 7676
BIC: GEBABEBB
www.straatverplegers.org

Communicatie & fondsenwerving
20 km door Brussel
Coralie Dubreucq
coralie.dubreucq@idr-sv.org
Belgium Sleep Out
Daniela Bishop
daniela.bishop@idr-sv.org
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Infirmiers de rue asbl
Straatverplegers vzw

