Persbericht
Kansarme gezinnen in Berchem vinden warm hart
Mechelen, 13 juli 2016
Het Antwerpse De Tuimel krijgt van het Mechelse tekstbureau Schrijf.be een geldgift
én een folder. Die nodigt kwetsbare gezinnen en hulpverleners uit om steun te vragen.
Een opsteker voor het centrum voor gezinsondersteuning uit Berchem.
“Met de sterke communicatie en de extra middelen van Schrijf.be bereiken we meer gezinnen
in nood”, vertelt gezinsbegeleider Tim Naets.
Chapeau voor De Tuimel!
Schrijf.be-coördinator Michel Karsenty is vandaag in zijn nopjes. Want het is zijn beurt om te
kiezen welk goed doel zijn werkgever steunt. Met cijfers én letters: 333 euro plus een halve dag
gratis copywriting.
Michel: “Ik dacht welgeteld een halve seconde na over mijn keuze. Want het is geweldig wat
mijn goede vrienden Tim en Ruth met De Tuimel presteren.” Resultaat: een foldertekst die het
gezinsaanbod eenvoudig en warm verwoordt. En zo ouders en kinderen uitnodigt om samen
kennis te maken met De Tuimel.
Laagdrempelige gezinsbegeleiding
De Tuimel organiseert laagdrempelige, professionele gezinsbegeleiding en ouderparticipatie.
En dat vooral voor families met kinderen tussen 0 en 6 jaar.
Tim van De Tuimel: “Sommige gezinnen hebben moeite met de opvoeding. Andere gaan
gebukt onder schulden of werkloosheid. En ga zo maar door. Wij laten alle ouders hun lot
in eigen handen nemen. Via gepersonaliseerde gezinsbegeleiding. En via leuke en leerrijke
doe-activiteiten in ons gezellige centrum. Daarbij groeien ouder en kind naar elkaar toe.
En met Schrijf.be steken we nu een tandje bij. We waarderen hun steun enorm.”
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Steun door geld én expertise: dat is het idee achter CoolDoel. Met dit initiatief toont Schrijf.be
om de twee maanden dat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opneemt.
Want die omvat meer dan financiële steun. Het tekstbureau staat elk goed doel met raad en
daad bij in zijn schriftelijke communicatie.
Meer info?
Surf naar schrf.be/cooldoel of schrf.be/detuimel.
Contacteer Schrijf.be-bedrijfsleider Wim Van Rompuy via 0478 84 80 42 of wim@Schrijf.be.
Alles over de steun van De Tuimel aan kwetsbare gezinnen: deTuimel.be.

