
Wie:   KansPlus & Meet the Parents.
Waar:   Broekweg 82 Vlaardingen
Wanneer:  donderdag 18 oktober 2018
Hoe laat:  19.30 - 21.30 uur

OP ZOEK NAAR VRIJETIJDSBESTEDING 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING?

Aanmelden via email: info@kansplusnw.nl of Meettheparents@
hotmail.com. Telefonisch aanmelden: 010 43 44 367

Kijk voor meer informatie op onze websites: 
kansplusnw.nl en meettheparents.net

Kom dan donderdag 18 oktober naar onze informatieavond, 
die wij - ‘KansPlus’ & ‘Meet the Parents’ - met elkaar presenteren.

Wij zullen ons zelf voorstellen en vertellen wat wij doen. Ook wordt er 
veel verteld over andere vrijetijdsbesteding in de gemeenten Schiedam 
Vlaardingen en Maassluis.
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Wij zijn een stichting voor ouders en 
verzorgers van zorgintensieve kinderen 
en jongvolwassen. Maar ook voor 
de mensen die affi  niteit met onze 
doelgroep hebben.

Met onze stichting bieden wij voor 
onze doelgroep een plek om samen te 
komen. Een plek waar we elkaar kunnen 
ondersteunen en informeren in en over de 
zorg voor en rondom onze kinderen, dit 
met behulp van diverse themaochtenden 
en gastsprekers. 

We bieden ook ontspanning, even geen 
zorg, door middel van activiteiten zoals 
een brunch, een creatieve workshop of 
onze jaarlijkse Verwendag. Maar belangrijk 
vooral ook een plek waar je gehoord 
wordt, meetelt en gewoon even jezelf mag 
zijn, even ontladen en weer opladen.

In de regio Nieuwe Waterweg 
organiseert KansPlus wekelijks diverse 
vrijetijdsactiviteiten voor mensen met 
een beperking. Zo is er onder meer een 
creaclub, dansavond en een sportavond.

Plezier en gezelligheid staan voorop, 
het is een plek waar mensen met een 
handicap zich fi jn voelen. Alle activiteiten 
worden door veel enthousiaste vrijwilligers 
begeleid. 

KansPlus is de grootste landelijke 
belangenvereniging voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Dankzij de 
landelijke ondersteuning kunnen wij onze 
leden ook nog erg helpen als er problemen 
zijn in de zorg voor iemand met een 
beperking. 

OVER STICHTING 
MEET THE PARENTS OVER KANSPLUS

CONTACT:
meettheparents@hotmail.com

meettheparents.net

Jolanda: 06 14 59 82 24

CONTACT:
info@kansplusnw.nl

kansplusNW.nl

010 43 44 367


