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ADOPTIE
VOOR
DURVERS!



Durf jij het aan...
om samen met ons 
alternatieven te zoeken 
voor agressie en zo 
geweld te bannen?
Op te boksen tegen het 

cynisme in onze 
maatschappij?
Mensen die fouten 

maakten een nieuwe 
kans te geven?
Te zorgen dat 

gedetineerden terug 
een waardige rol 
kunnen opnemen in de 
samenleving?
Criminaliteit te 

vervangen door 
constructieve acties?
Zinvol en efficiënt werk 

te doen in onze 
gevangenissen?

Ga de uitdaging aan!

En adopteer één van onze cliënten.
Stort een vast bedrag per maand en maak vanaf nu hun 
therapie mogelijk.  

Hier bovenop ontvang je een fiscaal attest en nieuws 
over de activiteiten van vzw touché. 

Vzw touché is een jonge, dynamische organisatie die via 
begeleiding en therapie een uitweg probeert te bieden aan 
(ex-)gedetineerden met een agressieprobleem. 
Meer info op www.vzwtouche.be

In 2010 ontving vzw touché de Prijs van de Liga voor
Mensenrechten; in 2012 bestaat de organisatie vijf jaar 
zonder structurele middelen. 

Enkele getuigenissen...

“Agressie heeft mij eigenlijk nog nooit iets opgebracht, 
maar vroeger wist ik niet hoe ik anders moest reageren.”

“Ik heb onlangs gemerkt dat ik erin geslaagd ben om niet 
direct agressief te reageren in een discussie. 
Als ik er achteraf over nadacht, merkte ik dat ik de 
ademhalingsoefeningen die ik hier geleerd heb aan het 
doen was.”

“Door de gesprekken voel ik me in mezelf rustiger. 
De mensen rond mij zien dat ook. Ik kan nu ook opener 
praten met de mensen rond mij. Ik heb geleerd om over 
problemen te praten en een oplossing te zoeken. 
Ik merk dat ik daardoor meer begrip krijg van andere 
mensen.”

“Vzw touché is voor mij belangrijk omdat ik wel de hulp 
kan gebruiken om mijn gevoelens op een andere manier te 
uiten dan agressie. Ik besef zeker nu na alles wat gebeurd 
is dat een gesprek alleen soms nog niet genoeg is om iets 
wat je dwars zit aan de kant te zetten. De sessies met 
touché hebben meer te bieden vind ik en het kan me zeker 
helpen in de toekomst om geen feiten meer te plegen 
aangezien ze allemaal met geweld gebeurd zijn…”

Vul bijgevoegd formulier volledig in en 
bezorg het aan uw bank of stuur het 
terug naar vzw touché, Eedverbondkaai 
285, 9000 Gent. Wij regelen de automati-
sche betaling dan verder met uw bank.

U kan de doorlopende opdracht op elk gewenst ogenblik stopzetten of 

wijzigen. Als u dat doet binnen de tien dagen die de volgende betaling 

voorafgaan, zal deze nog worden uitgevoerd. Met een fiscaal attest kan 

je het totale bedrag aan giften per jaar aftrekken van je belastbaar in-

komen indien je tenminste 40 euro geschonken hebt. Afhankelijk van 

je inkomen kan je via belastingaftrek tot de helft van je gift terugkrij-

gen. Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je automatisch een 

fiscaal attest ten laatste in maart van het daaropvolgende jaar.

Ik geef een bestendige opdracht aan mijn 
bank om vanaf heden maandelijks en tot 
mijn schriftelijke herroeping.

 € 5  € 6  € 10  € 15   € ................................... (bedrag naar keuze)     

Rekeningnummer IBAN BE: 12222222222223

BIC: 12222223

Bij (naam bank en kantoor):  ..............................................................................

over te schrijven naar rekeningnummer IBAN BE15 0003 2565 1430 van 

vzw touché bij de Bank van de Post BIC BPOTBEB1

GIFT + NAAM: 

Naam:  ......................................................................................................................

Voornaam:  ............................................................................................ M  V 

Adres: ………………………………………………………………………… Nr: ….......... Bus: ….......

Woonplaats:  ..................................................................... Poscode: 1223

Telefoon: 122222223 Gsm: 1222222223

E-mailadres: ............................................. Geboortedatum: 122223

Datum: 122223 Handtekening: 

 .........................................................

Wij brengen  onze schenkers op de hoogte van de bestemming van 

de verworven fondsen via www.vzwtouche.be. Daarnaast garanderen 

wij transparantie van de rekeningen via www.donorinfo.be. Conform 

de voorschriften van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, melden wij u dat uw gegevens worden opgenomen in onze 

gegevensbank. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. U hebt 

inzagerecht in uw gegevens en u kunt ze desgevallend laten wijzigen 

of verwijderen. E-mail: info@vzwtouche.be


