
Stichting MeeDoen Werkt
Stichting MeeDoen Werkt zet zich in voor jonge mensen in Son & Breugel met een 
verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Het lukt deze jongeren vaak niet om 
zelfstandig aan werk of een woning te komen. Het is de uitdrukkelijke wens van deze groep 
en hun ouders om te kunnen werken en wonen in Son en Breugel, dichtbij en betrokken. 
Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek en woonvorm 
te vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en 
te participeren in de maatschappij.

Om deze doelstellingen te realiseren is stichting MeeDoen Werkt mede grondlegger van 
twee initiatieven:
1. Carrousel, ‘leren(d) werken’ gevestigd aan Nieuwstraat 52: 
 Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Carrousel 

heeft de kennis en ervaring in huis en weet wanneer en hoe de werkomgeving kan 
passen bij de werkzoekenden. En andersom, hoe we de werkomgeving kunnen 
adviseren en begeleiden om mensen met specifieke kenmerken een baan te bieden.

2. Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen: 
 Doorpakken Wonen realiseert woonprojecten voor begeleid wonen voor mensen met 

autisme of een beperking. 

Maatschappelijk betrokken
We zijn trots dat we al veel bereikt hebben en dagelijks zien we dat onze jongeren 
gelukkiger zijn met een goede dagbesteding en fijne woonplek. Stichting MeeDoen Werkt 
wil daarom graag bestaande projecten blijven uitvoeren en nieuwe projecten realiseren. De 
gemeente Son en Breugel ondersteunt ons werk middels subsidie, maar we hebben ook de 
steun van maatschappelijk betrokken ondernemers hard nodig om alle jongeren naar werk 
en wonen te kunnen begeleiden. 

Vrienden van 
Stichting MeeDoen Werkt



Vriend worden van Stichting MeeDoen Werkt
Spreekt het werk van Stichting MeeDoen Werkt u aan en wilt u invulling geven aan uw 
MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) word dan Vriend van Stichting 
MeeDoen Werkt. U sluit zich eenvoudig aan door een eenmalige of jaarlijkse bijdrage te 
doneren.

Van elke gedoneerd bedrag zal 100% gebruikt worden om de jongeren te begeleiden 
naar werken en wonen. 

Stichting MeeDoen Werkt heeft de ANBI-status. Giften aan ons zijn 
aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels. 

Wat geeft Stichting MeeDoen Werkt terug aan haar Vrienden?
Wij waarderen uw vriendschap zeer en het levert u ook wat op. Naast uw steun aan onze 
jongeren en de invulling van uw MVO beleid, bieden wij u graag nog wat extra’s:

• vermelding op onze websites www.meedoenwerkt.nl en www.carrouselwerkt.nl
• regelmatig aandacht voor uw bedrijf via lokale media en social media
• advies (indien gewenst) over wat uw bedrijf voor onze jongeren zou kunnen betekenen
• bij een jaardonatie van €500,- of meer wordt u uitgenodigd voor een etentje dat zal 

worden georganiseerd en verzorgd door onze jongeren

Vragen?
Heeft u nog vragen over de Vrienden van Stichting MeeDoen Werkt, neemt u dan contact 
met ons op. We staan u graag te woord! 

Stichting MeeDoen Werkt

Postadres:
Hendrik Veenemanstraat 12
5691 BD Son

Bezoekadres:
Nieuwstraat 52
5691 AD Son

Contactpersoon:
Maaike van Kempen
06 - 102 169 72

info@meedoenwerkt.nl

U vindt een digitaal aanmeldformulier op onze website:

 www.meedoenwerkt.nl/vrienden



Om Vriend te worden vult u het formulier in. Geef het daarna bij ons af of stuur het op. 
Bij voorbaat hartelijk dank.

Ik word vriend van Stichting MeeDoen Werkt

Gegevens incassant
Stichting MeeDoen Werkt
Hendrik Veenemanstraat 12
5691 BD Son
Nederland 

Hierbij machtig ik de Stichting MeeDoen Werkt       éénmalig        maandelijks        jaarlijks mijn 
donatie van: 

€                             automatisch af te schrijven van onderstaande bankrekening.

Naam   

Naam bedrijf/organisatie   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoon   

E-mailadres   

IBAN   

Stuur mij een       factuur           bedankbrief           beide voor mijn bijdrage.

Plaats en datum:                                                         Handtekening*:

 

* Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

•  Stichting MeeDoen Werkt om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het aangegeven bedrag van 

uw rekening af te schrijven

•  uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting 

MeeDoen Werkt.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden.
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