Tot wie zich wenden ?

Het Pascale Couturier Fonds helpen ?

De aanvragen mogen gericht worden aan de Voorzitter van
de bevoegde Commissie*:

• Door lid te worden van de v.z.w.: De jaarlijkse
ledenbijdrage bedraagt 20 €

Commissie van Brussel
Brussel-Hoofdstad en Waals Brabant
Mevrouw Hélène COGEN
Chaussée de Huy, 139 • 1325 Chaumont-Gistoux
Tel. : 010 / 68 82 33
Email : helene.cogen@gmail.com

A.S.B.L./V.Z.W.

• Door een gift op dezelfde rekening.
• Door voor te stellen dat bij gelegenheid van een
activiteit of event (B.v.b. huwelijk), een donatie zou
bezorgd worden ten voordele van het Fonds.

Commissie Vaanderen
Oost- en West Vlaanderen
De Heer Hans DE VLIEGER
Brugse Mettenstraat, 19 – 8310 Brugge
Tel. : 050/33 78 80
Email : hansdevliegher@hotmail.com

• Door het F.P.C. te laten kennen via samenkomsten,
events of debatmomenten.

Commissie Antwerpen
Provincies Antwerpen- Limburg – Vlaams Brabant
De Heer Louis WOUTERS
Blokkersdijkstraat, 16 • 2070 Zwijndrecht
Tel. : 03/252 54 65
Email : louisbs.wouters@skynet.be

• Door legaten ten voordele van het P.C. Fonds.

• Bij middel van de organisatie van culturele- of
sportieve activiteiten ten voordele van het Fonds.

www.fondscouturierfonds.be
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* Samenstelling voor het jaar 2015

Voor een meer
rechtvaardige toekomst

Elke donatie van minimum 40€ is fiscaal aftrekbaar.
Het attest wordt onmiddellijk bezorgd aan de donateur.
IBAN rekening van het P.C.F. : BE80 6300 2215 6677
Niettegenstaande erkend door overheden als een
onmisbaar initiatief, wordt het Pascal Couturierfonds
alleen gefinancierd dank zij de vrijgevigheid van
privépersonen en andere fondsen zoals de Koning
Boudewijnstichting, de Rotary, Stichting Securex, e.a.

Commissie Luik
Provincie Luik
De Heer Jean-Luc JONLET
Avenue Henri Warnant, 16 – 4020 Liège
Tel. : 04/367 74 14
Email : jeanluc.jonlet@gmail.com
Commissie Namen
Provincies van Namen en Luxemburg
Mevrouw Thérèse BOTTON
Chaussée de Dinant, 323 – 5000 Namur - La Plante
Tel.: 081/ 22 41 68
Email : thbott@hotmail.com
Commissie Bergen
Provincie Henegouwen (West)
De Heer Jules HUART
Rue Massart, 71 – 7020 Nimy
Tel.: 065/35 26 53
Email : jules.huart@gmail.com
Commissie Charleroi
Provincie Henegouwen (Oost en Zuid)
Mevrouw Geneviève DOM
Avenue P. Pastur, 339 Bte 28 – 6032 Mont-sur-Marchienne
Tel. : 071/ 32 37 65
Voorzitter van de V.Z.W.
De Heer Antoine MASSON
Tel. : 0473/36 22 45
Email : antoine.masson@uclouvain.be
Vice-Voorzitster et Vice-Voorzitter van de V.Z.W.
Mevrouw Hélène COGEN
De Heer Nicolas CHRISTIAEN

Fonds
P. Couturier
Fonds

Sociale zetel :
Goedheidsstraat, 4A – Bus 12 • 1000 Brussel
IBAN rekening : BE80 6300 2215 6677
www.fondscouturierfonds.be

Het Pascale Couturier Fonds ?

Wat kan de jondere verwachten ?

Concreet...

De v.z.w. werd opgericht in 1985. Het fonds wil
tegemoetkomen aan noden van jongeren uit de
Bijzondere Jeugdbijstand over gans het land die een
chaotische kindertijd of - jeugd hebben gekend.
In de overgangsperiode naar de meerderjarigheid
is deze P.C.F. steun bedoeld als aanvulling naast
de structurele steun van de overheid. De financiële
hulp richt zich naar alle jongeren, maar vooral naar
studerende jongeren die de stap zetten in de wereld
als jong-volwassenen.
Het P. Couturierfonds wil deze jongeren een duw
in de rug geven, een steun in de verhoging van
hun kansen. Dit zonder onderscheid te maken in
afkomst, cultuur en -of overtuiging van de jongere
en precies daar waar de jongere de nodige hulp
vanuit de reguliere wetgeving moet missen.
Alle leden van het P. Couturierfonds zijn vrijwilligers
en de vereniging wil al haar administratieve- en
werkingsonkosten tot een strict minimum herleiden.

Naargelang de omstandigheden en de mogelijkheden, de
bestaande behoefte en de effectieve vraag :

Sedert 30 jaren en dank zij uw steun wil het P.C.F. via
7 Commissies die het ganse land, bestrijken, jongeren
financiëel helpen. De commissieleden luisteren, geven
morele steun, en bespreken de aanvragen voor financiële
steun en faciliteren een varia van hulp. Op die wijze kunnen
jongeren een betere start nemen naar zelfstandigheid.
Een jongere kreeg gemiddeld 400  € aan jaarlijkse
steun waarvan  : 50% voor schoolonkosten, 10% voor
vervoer, 30% voor installatiekosten of meubilair, 5% om
gezondheidsredenen, 5% voor diverse onkosten

Ø E
en luisterend oor en morele ondersteuning;
Ø I
nformatie over de haalbaarheid van de vraag van de
jongere en de hulp die kan verschillen van commissie
tot commissie, met eventueel de mogelijkheid van een
verwijzing naar andere deskundige diensten;
Ø F
inanciële hulp of renteloze leningen. Financiële
facilitering ter ondersteuning van zelfstandigheid via
doelen zoals steun voor wonen, meubilairaankoop en
andere meer gevarieerde hulp.
Ø F
inanciële hulp de schoolonkosten (PC aankoop, aankoop
van divers schoolmateriaal, steun bij schoolreizen of
vervoer,...).

Wat verwacht het Fonds P. Couturier de
jongere ?
De inzet van de jongere om het doel te realiseren
waarvoor de aanvraag gedaan wordt.
De vraag formuleren en daarover een gesprek willen
aangaan met de begeleiding. De echte wil van de jongere om zo vlug mogelijk zelfstandigheid te verwerven.
Marc is 18 jaar en is het instellingsleven ontgroeid. Hij zoekt
naar eigen identitieit en zelfstandigheid en wil de keuze maken
om onder begeleiding zelfstandig te gaan wonen. Hij is een
doorzetter wil via deze weg zijn studies verderzetten. Marc wil
verder studeren in de grafische sector. In deze studiekeuze
rijzen de onkosten ver uit boven Marc’s persoonlijk budget.
Het is juist op dit terrein dat het Fonds een onmisbare steun
kan betekenen
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Voor een toekomst van jongeren die een financieel duwtje in de rug verdienen

