Fonds tot hulp in kwetsbare situaties ten gevolge van “Corona” en de genomen maatregelen
1.

Missie
Een “fonds” waar geld wordt ingezameld om diegene die getroffen zijn door de corona
maatregelen te helpen in levensnoodzakelijk onderhoud.

2. Praktische toelichting
Dit fonds wordt gecoördineerd door “GIBC VZW” te Brugge (www.gracechurch.be)
Het initiatief is gestart vanuit gelovigen die deel zijn van “Grace International Baptist Church” te
Brugge maar andere kerken nemen tevens deel. Het fonds is opgebouwd daar we geloven in
het helpen van anderen en we willen uitreiken naar mensen in nood, bemoedigd door Math
25:40, wat tevens de naam van dit project verklaart.
De gelden die aan het fonds ( een vzw) worden toevertrouwd gaan volledig naar de mensen in
nood. De aanvragen kunnen komen vanuit individuen alsook vanuit andere hulporganisaties.
De gelden worden enkel besteed aan essentiële en levensnoodzakelijke goederen zoals
voedselpakketten, essentiële huishoudmaterialen,… In samenspraak met de aanvrager wordt
door een team samen gezocht naar de best mogelijke hulp en ondersteuning. Jouw bijdrage
komt niet als geld in de handen van de mensen met nood, maar wordt gebruikt om essentiële
goederen aan te kopen, een rekening te betalen, …
3. Naam
Project 25:40
4. Wie kan beroep doen op dit fonds
De focus van dit project is in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, gericht op de
leefgemeenschap in en rond Brugge.
5. Hoe kan iemand beroep doen op dit fonds
Een aanmelding kan eenvoudig door een mail te sturen naar help@project2540.be
of te bellen naar telnr: 050 89 52 35
Organisaties kunnen aanmelden via een aanmeldingsformulier die op de website beschikbaar
is, en deze mailen naar bovenstaand e-mail.
We hebben een face book pagina: fb.me/project2540brugge
6. Wat nadat ik een aanvraag heb gedaan
Een 3 tal mensen kunnen voor beperkte bedragen snel een antwoord formuleren en je wordt in
de eerste dagen na je aanvraag reeds gecontacteerd met de mogelijke ondersteuning.
We verzekeren de discretie en de identiteit van de aanvrager blijft vertrouwelijk.
7. Kan ik als partner of donateur inzage krijgen
De “outcome” van het Fonds wordt anoniem vermeld op de website. Financiële balansen
kunnen, zo gewenst, door partners opgevraagd worden, zonder vermelding van namen.
Wie dit project een warm hart toedraagt kan doneren op de hiervoor aparte rekening:
Naam: Grace International Baptist Church VZW
Nummer: BE69 0689 3751 9878

Project 25:40

www.project2540.be

help@project2540.be

050 89 52 35

