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      Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Aanvraag financiële steun voor projecten Humival in 2020 
 
Humival is een vergunde aanbieder voor de ondersteuning van 72 personen met een verstandelijke en of 
meervoudige beperking. Zij heeft een (vroegere) erkenning voor een tehuis niet-werkenden (bezigheid en 
nursing), tehuis werkenden, dagcentrum en beschermd wonen (DIO).  Tot slot  biedt zij ook rechtstreeks 
toegankelijke hulpverlening aan.  
 
De werking is gebaseerd op 7 pijlers: ADL (verzorging), huishoudelijk werk, vrije tijd, atelierwerking, sport & 
beweging, projectwerking en bijzondere doelgroepen. Voor al deze pijlers wordt binnen de dagelijkse werking een 
zorgaanbod op maat uitgewerkt voor onze cliënten. Kwaliteit van leven staat voorop. 
 
Binnen een brede visie staan principes zoals normalisatie, integratie, personalisatie, emancipatie en een 
respectvolle bejegening centraal. De zorg wordt gedragen door een 70 tal beroepskrachten (begeleiders,  logistiek 
personeel en administratief personeel), aangevuld met 10 tal stagiairs en een 20 tal vrijwilligers. 
 
Humival  wordt gesubsidieerd via de persoonsvolgende budgetten van de cliënten door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH) maar is voor bijzondere projecten afhankelijk van giften en sponsoring 
van buitenaf.  
In dit kader doen wij beroep op u in de hoop een financiële bijdrage te krijgen om de kwaliteit van onze 
dienstverlening voor de cliënten verder te verbeteren. 
 
Voor 2020 staan diverse bijzondere projecten op stapel waarvoor wij externe steun zoeken: 
 

- Voor de  renovatie van de leefgroepkeukens  budget: 6.000 euro per keuken (2). 
- Voor de verdere inrichting van de speeltuin zoeken wij een budget van 5.000 euro. 
- Voor de renovatie van onze atelierruimte zoeken wij nieuwe opbergkasten. Budget: 5.000 euro. 
- Voor het project beweging willen wij een rolstoelfiets aanschaffen: budget: 8.000 euro. 
- Voor de ontspanningsruimte in de hal zoeken wij verduisteringsscreens.: budget: 10.000 euro (fasering). 
- Voor de Tovertafel zoeken wij uitbreiding aanbod aan interactieve spelen (250 euro/stuk) (1.000 euro). 
- Voor de expressiegroep zoeken wij naar een versterker  en aantal blue tooth micro’s om het toneel en 

expressiegroep beter te ondersteunen bij een optreden: budget: 500 tot 1.000 euro. 
- Voor de jaarlijkse uitstap naar Music4Humival  zoeken wij een sponsor voor de bus: budget: 500 euro. 
- Voor de contactclowns voor mensen met een complexe zorgnood zoeken wij jaarlijks 2.000 euro. 

 
Voor de ontvangen bedragen kunnen wij een kwijtingschrift afleveren of indien gewenst een fiscaal attest voor 
particuliere giften vanaf 40 euro. 
Tevens vermelden wij sponsors en schenkers op onze website (www.vzw-humival.be) en nodigen wij hen uit op 
de tweejaarlijkse sponsoravond in aanwezigheid van de plaatselijke pers. Tevens wordt er via de Nieuwsbrief 
gecommuniceerd over de acties en de aangekochte zaken naar alle ouders en sympathisanten van de voorziening 
 
Mocht u, als serviceclub of vereniging of persoon geïnteresseerd zijn om een van deze projecten te steunen dan 
zijn wij graag bereid verdere toelichting te geven of u te ontvangen binnen de voorziening. Contactgegevens: zie 
briefhoofding. 
 
Marc Sercu,   
directeur 
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