HSP Vlaanderen kan nu ook een ﬁscaal a est
uitreiken voor jouw steun !
Hallo,
HSP Vlaanderen hecht veel belang aan erkenning en herkenning van hoogsensi viteit in onze samenleving.
Wij werken er elke dag aan, samen met ons enthousiast team vrijwilligers, om die erkenning en herkenning vorm te
geven en te s muleren door allerlei sensibiliseringsac es, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Zo dringen we er bij het beleid o.m. op aan om meer begrip te bevorderen rond hoogsensi viteit (Kabinet Welzijn,
Kabinet Werk en Kabinet Onderwijs), zijn er gesprekken met de VDAB, organiseren we tal van lezingen, cursussen,
HSP-Praatkaﬀees in alle Vlaamse provincies, organiseren we ook kinderkampen, werken we samen met de stad Gent
en de provincie Oost-Vlaanderen, … Ook ze en wij ons in om wetenschappelijk onderzoek te s muleren en te faciliteren en om een kwaliteitsstandaard te bekomen in de gespecialiseerde hulpverlening via de postacademische vorming aan de VUB (olv Prof. Van Hoof).
Preven e van stressgerelateerde aandoeningen (depressie, ﬁbromyalgie, burnout, cvs, …) is onze drijfveer.
Want iedereen wil zich begrepen voelen en zich gewoon goed voelen in zijn vel.

Dus steun ons !
Want om dit te kunnen blijven realiseren, hebben wij uw steun broodnodig.
Wij zijn immers nauwelijks gesubsidieerd.
Uiteraard kan dit al met 5, 10, 20, 30 euro, maar

vanaf 40 euro kunnen wij jou
nu ook een iscaal attest bezorgen
Hoe?
Je maakt je steun over op rek.nr. BE82 7995 5039 4368 van Ziekenzorg CM, onze partner.
met vermelding ’GiB HSP Vlaanderen’. Het ﬁscaal a est zal je worden uitgereikt door Ziekenzorg CM Brussel.
Lees op de keerzijde mee, wat HSP Vlaanderen voor jou en je medemens kan betekenen.

Met iscaal attest 45 % voordeel
Met het ﬁscaal a est draagt ook de ﬁscus zijn steentje bij. Zo geef je bv 40 euro of meer op jaarbasis voor
HSP Vlaanderen, ontvang je een ﬁscaal a est en worden je giBen voor 45 procent ﬁscaal aBrekbaar. Een giB
van 40 euro kost u op die manier maar 22 euro! Maar liefst 18 euro verschil!
Maak jij voor ons allemaal ook het verschil mee?

Wat kan HSP Vlaanderen
voor jou en je hoogsensi eve medemens betekenen?
S en, 43 jaar
Waarom wil ik meer te weten komen over hoogsensi viteit en HSP Vlaanderen steunen?
Omdat ik als leidinggevende wil rekening houden met de diversiteit in mijn team: het bos zou s l zijn als alleen die vogel ﬂuit
die dat het beste kan (BZN).
Omdat ik als thuisbegeleider rekening moet houden met de diversiteit in ons doelpubliek.
Omdat ik als orthopedagoog op de hoogte wil zijn van wetenschappelijk onderzoek.
Omdat ik als hulpverlener mijn professioneel netwerk wil uitbreiden.
Omdat ik als moeder van 2 gevoelige kinderen wil bijleren, ideeën opdoen.
En omdat ik mij als idealist samen met HSP Vlaanderen wil inze en ten behoeve van medemensen met een rijk gevoelsleven.
Daarom.”

Julie, 36 jaar
De kennismaking met HSP Vlaanderen betekende erg veel voor mij. Het is een beves ging dat hooggevoeligheid ok is en dat
het niet enkel als last moet beschouwd worden. De vele informa e die jullie aanbieden geeB me een gevoel van herkenning en
opluch ng. Op het werk voelde ik me een buitenbeentje. Door die herkenning kan ik een aantal zaken beter plaatsen en heb ik
niet meer het gevoel dat ik abnormaal ben.

Jolien, 42 jaar—mama van Stan 7 jaar
Elke dag weende hij en wilde hij niet uit de auto stappen, week in week uit. Stan ging niet graag meer naar school sinds hij een
andere juf had. Ze was afstandelijk en streng. Hij voelde zich niet goed bij haar. We spraken haar over zijn hoogsensi viteit
maar dat wimpelde ze lachend af. Toen hij bij Juf Griet in de klas kwam, had zij Stans hoogsensi eve aard onmiddellijk door. Zij
gaf hem knuﬀels, begreep hem, maakte dat hij zich thuis voelde in de klas. En hij was terug vertrokken, de vrolijke jongen die
hij vroeger was. Wat een herademing.

Yannick, 42 jaar
De HSP-Praatkaﬀees zijn zeker een hoognodig en mooi ini a ef. Eindelijk herkenbare gesprekken met diepgang. Het geeB me
kracht er telkens weer tegenaan te gaan in het dagelijks leven. Ik kijk er dan ook steeds opnieuw naar uit.

Amélie, 25 jaar
Het is ﬁjn om ‘thuis’ te komen in een groep mensen ‘die weten waarover het gaat’. De cursus steunt me om te doen wat ik wil
doen. Ik heb meer inzicht in mijn eigen denken en doen gekregen. Ik voel me sterker in mijn schoenen staan, het is alsof ik het
leven beter aankan.

