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Onze stichting is opgericht om 

extra ondersteuning te bieden aan 

cliënten van Emergis. We leveren een 

financiële bijdrage voor activiteiten 

en materialen die niet door Emergis, 

een zorgverzekeraar of de gemeente 

betaald kunnen worden. Met deze 

bijdragen helpen we cliënten een stap 

op weg in de maatschappij.



Voor wie we het doen

Een deel van de cliënten van Emergis 

kampt langdurig met ernstige 

psychiatrische problemen. Daardoor 

ondervinden ze problemen op het 

gebied van wonen, activiteiten en 

sociale relaties. Bovendien hebben 

velen van hen geen geld om een 

nieuwe start te maken of iets te 

kopen of te ondernemen dat bijdraagt 

aan herstel. Ook komt deze groep 

cliënten vaak niet in aanmerking voor 

ondersteuning van reguliere instanties 

en regelingen. 

De stichting ondersteunt cliënten 

van Emergis in activiteiten die niet 

vanuit de ‘gewone’ bekostiging van de 

psychiatrische zorgverlening kunnen 

worden betaald. In toenemende mate 

ondersteunt onze stichting individuele 

cliënten bij activiteiten die hen weer in 

de maatschappij laten functioneren. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 π Een financiële bijdrage aan de 

inrichtingkosten van een woning.

 π Een bijdrage voor het opknappen 

van een woning.

 π Een financiële bijdrage voor 

deelname aan een cursus om de 

kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten.

Onze bijdrage

Een prettige woonomgeving, een 

zinvolle daginvulling en sociale 

contacten zijn belangrijke factoren 

voor herstel en deelname aan 

de maatschappij. Daarom geeft 

VCE financiële ondersteuning 

voor middelen en activiteiten die 

daaraan bijdragen. Vaak is het 

mogelijk om met 400 euro en 

veel creativiteit een woning op te 

knappen, vloerbedekking te leggen en 

tweedehands meubels, een koelkast 

en  wasmachine te kopen. Soms geeft 

de VCE ook een gift voor een cursus 

die de kansen op (vrijwilligers)werk 

vergroot, een bezoek aan familie of 

een tweedehands fiets. Op die manier 

wil VCE actief een bijdrage leveren aan 

het persoonlijk en maatschappelijk 

herstel van mensen met een 

psychiatrische aandoening.

Donaties

Om cliënten te kunnen blijven helpen, 

zijn we afhankelijk van giften van 

sponsors, donateurs en kerkelijke 

instellingen. Maar ook vanuit de 

Zeeuwse samenleving kunnen we alle 

steun goed gebruiken. Doet u ook 

mee? Door een bijdrage van liefst 

minimaal 20 euro per jaar te doneren 

kunt u een steentje bijdragen. Als 

donateur van de stichting wordt u 

regelmatig op de hoogte gehouden 

van ons werk middels de nieuwsbrief 

en onze website. U kunt eenmalig een 

bedrag schenken, periodiek schenken 

of donateur worden. 

Ook verwelkomen we graag 

bedrijven die hun maatschappelijke 

betrokkenheid willen tonen door 

sponsor te worden. U kunt doneren 

op IBAN NL15 RABO 0320 5727 57. 

Op www.vcemergis.nl vindt u meer 

informatie over hoe u de Stichting 

Vrienden Cliënten Emergis kunt 

steunen. 


