Steun De Kiem met Music For Life!
Tussen 18 en 24 december 2017 organiseert Studio Brussel opnieuw Music For Life.
Tijdens de warmste week worden plaatjes gedraaid en acties gedaan voor
verschillende goede doelen en vzw’s. Dit jaar strijkt Studio Brussel neer in het Provinciaal
Domein Puyenbroeck in Wachtebeke … en DE KIEM doet mee!!
Wie zijn wij?
De Kiem is een vzw die hulp biedt aan personen die problemen ervaren door het
gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving.
Wat doen wij?






Ambulant: begeleiding in Gent, Ronse en Geraardsbergen
Residentieel: een onthaalafdeling, een therapeutische leefgemeenschap en
een ouder en kind-unit in Gavere
Halfweghuizen in Merelbeke
Preventiewerking in 3 regio’s (Rhode&Schelde; Wetteren-Laarne-Wichelen en
Assenede-Evergem)
Gevangeniswerking

Hoe steunen?
Als bedrijf of als particulier kan je een actie doen voor De Kiem. Je moet je actie wel
registreren op dewarmsteweek.be. Registreren kan vanaf september 2017. Laat het ons
zeker weten via michelle.christiaens@dekiem.be of ruth.verbeken@dekiem.be. Wij
maken dan je actie ook bekend via onze website en facebook!
Opbrengst?
Met de opbrengst willen we stadsfietsen en mountainbikes kopen voor de bewoners
van de therapeutische gemeenschap. Hiermee kunnen ze zich verplaatsen voor
activiteiten of afspraken en worden ze uitgedaagd om aan sport te doen. Ook een
bijdrage aan onze ‘solidariteitskas’ is mogelijk. Deze kas ondersteunt via giften of
leningen de re-integratie van bewoners met beperkte financiële middelen (bv. om een
rijbewijs te halen of een opleiding te starten).
Meer info?
www.dekiem.be
www.warmsteweek.be
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Hoe je “warme actie” registreren?
Stap 1: Ga naar https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen
Stap 2: Zoek “De Kiem” als goed doel
Stap 3: Klik onder “De Kiem VZW” op de rode balk “registreer een actie”
Stap 4: Vul alle informatie in over je actie (data, locatie,…) en klik onderaan op
registreer. Indien dit niet je eerste actie is, kan je gewoon inloggen.
Stap 5: Maak een profiel aan door alle gevraagde gegevens in te vullen en druk op
verstuur.
Stap 6: Je krijgt een email met meer informatie over de warmste week en een 2 e email
om je registratie te bevestigen.
Stap 7: Je kan je actie promoten op facebook, door te klikken op de link die je ziet na
je registratie.
Stap 8: Indien je je actie door ons wil laten promoten, mail dan naar
michelle.christiaens@dekiem.be of ruth.verbeken@dekiem.be.
Wij plaatsen je actie dan op onze website of facebookpagina.
Heel erg bedankt!
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