Beste
sympathisant,

Zelf hun keuzes maken?

Vind jij ook dat
mensen met een
beperking het
recht hebben om
hun leven écht te
leven? Dat ze
mogen
meespelen in de
maatschappij?

Ja? Leg dan eens wat mensenrechten onder je kerstboom!
Personen met een handicap hebben recht op voldoende en juiste
ondersteuning voor een menswaardig en onafhankelijk leven en voor
volwaardige participatie. Hier zijn budgetten voor nodig.
Precies daar is waar het schoentje knelt. De aanhoudende schaarste en de
bijhorende wachtlijsten zijn een politieke keuze. Sinds 1 januari 2021
deed de Vlaamse Regering er nog een schepje bovenop door toegekende
budgetten te gaan ‘actualiseren’ op maat van hun nieuw systeem om te
meten hoe zwaar iemands leed weegt. Hierdoor zien duizenden mensen
met een handicap hun beloofde budget plots met duizenden euro’s per
jaar verminderen. Lees hier meer.
Om deze mensen een stem te kunnen geven stapten we naar de Raad
van State met een juridische actie waarin we de krachten bundelen
met mensen die getroffen worden en met advocaten van Progress
Lawyers Network. Hiervoor kunnen we jouw steun goed gebruiken!
GRIP streeft naar gelijke rechten en kansen van personen met een
handicap zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Om
deze ambities waar te maken hebben we boven op onze subsidies nood
aan financiële ondersteuning van mensen en organisaties die inclusie een
warm hart toedragen.
Doe een gift
Iedere gift is welkom op onze projectrekening BE90737044774132.
Vermeld in de vrije mededeling alsjeblieft ‘Actie Raad van State’.
Vanaf 40 euro bezorgen we je met plezier ook een fiscaal attest. Dit
betekent 45% belastingvermindering. Een gift van bijvoorbeeld 100 euro,
kost jou dus maar 55 euro.
Maak er een warme sprong naar het nieuwe jaar van.

Een dosis dankbaarheid.
Het bestuur en het team van GRIP

_______________________________________
______________________
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een
handicap
____________________________________________
_________________________
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
- marie@gripvzw.be - www.gripvzw.be – Twitter |
Facebook
Ik ben bereikbaar op maandag en donderdag van 8u16u en op dinsdag en woensdag tot 12u
Ondernemingsnummer 0474368206 | RPR Brussel
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