
Geef jij Sanne 
een kanS? Steun 
het jeuGdhulp
fondS!



Sanne is 8. Ze woont niet thuis, want haar 

ouders hebben veel problemen. ‘Ze vonden 

mij lastig en konden niet meer voor mij 

zorgen. Daarom woon ik nu in een groep 

met andere kinderen.’ Sanne kwam met 

niets binnen bij Jeugdhulp Friesland. Vanuit 

ons fonds krijgen kinderen zoals zij kleren, 

een school tas of fiets. Helpt u mee? Steun 

het Jeugdhulp fonds en geef deze kinderen 

een kans!

Wat is het Jeugdhulpfonds?
Het lijkt zo vanzelfsprekend: geld voor kleding, 

een fiets of sport. Helaas is de realiteit anders 

voor een grote groep kinderen in Friesland. Veel 

ouders kunnen niet voorzien in de basisbehoefte 

van hun kind(eren). Maar onvoldoende 

geld mag de ontwikkeling van kinderen niet 

belemmeren. Daarom heeft Jeugdhulp Friesland 

het Jeugdhulpfonds opgericht, bedoeld voor 

alle kinderen en jongeren die onze hulp krijgen. 

Kunnen hun ouders/opvoeders bepaalde kosten 

niet betalen en zijn er geen andere financierings

mogelijkheden? Dan kunnen ze een beroep 

doen op het fonds.

 

Wat kunt u doen?
U kunt een gift geven of donateur worden. Met 

uw bijdrage kan een kind bijvoorbeeld zwemles 

volgen, een fiets krijgen of op schoolreisje gaan. 

Uw hulp is ontzettend waardevol. 

Wilt u zelf, met uw bedrijf, school, kerk, service 

of sportclub bijdragen en deze kinderen een 

kans geven? Wij hopen het van harte. Op 

jeugdhulpfriesland.nl/geefkindereneenkans 

vindt u alle mogelijkheden om ons te steunen en 

tegenprestaties die wij kunnen bieden.

Jeugdhulp Friesland biedt jaarlijks ongeveer 

2500 kinderen en gezinnen specialistische 

hulp bij opgroeien en opvoeden. We geven de 

hulp bij voorkeur thuis. Als de problemen heel 

groot zijn, kan een kind soms tijdelijk niet thuis 

wonen. Dan bieden we opvang in een pleeg

gezin, gezinshûs of één van onze huizen. De 

zorg budgetten die Jeugdhulp Friesland ontvangt 

van gemeenten, mogen we alleen besteden aan 

de zorg voor jongeren en gezinnen. Voor de niet 

zorggerelateerde activiteiten zoeken wij andere 

oplossingen.
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