
 

Pasen is op komst… 
en dan willen we als bedrijf onze medewerkers, onze klanten en/of leveranciers bedanken. En dus 

zijn we allemaal op zoek naar dat “ene originele geschenk”. Liefst eentje met een meerwaarde, 

eentje waar we mee scoren. En waar u kunt mee uitpakken. Op veel manieren… 

Met Kiwanis Oostende Noordzee steunen we doelen waar kinderen beter van worden en daarom 

verkopen we al vele jaren onze paashaas. Vanaf een bestelling van 4 paashazen komen we die bij u 

leveren. We geven u vanaf dit jaar de kans om meer te doen dan ze alleen maar uit te delen aan uw 

personeel. U kunt immers aangeven welk doel u met uw aankoop wenst te steunen. Zo heeft u de 

kans om twee keer te scoren: bij uw personeel en bij het doel dat u daarmee steunt. We nodigen u 

namelijk uit als we de cheques uitdelen en brengen uw bedrijf zo mee onder de aandacht bij de 

aanwezige pers. We geven u de keuze uit Okidoo en Nesteling. Okidoo bevordert een positieve 

emotionele ontwikkeling bij kinderen, waarbij ze aandacht en respect voor zichzelf en anderen 

opbouwen. Daarvoor sturen we speciaal opgeleide begeleiders naar heel wat Oostendse scholen. 

Nesteling vzw werd opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke en/of motorische 

beperking. Zij stellen zich tot doel om aangepaste en betaalbare huisvesting en dag- en 

nachtondersteuning aan te bieden aan kinderen met een beperking en een ondersteuningsconcept 

te ontwikkelen dat hen toelaat de regie te blijven voeren over de eigen levenskwaliteit. 

En bent u echt heel ambitieus? Of heeft u gewoon een groot bedrijf waarvoor u minstens 100 

paashazen nodig heeft? Dan mag u uw eigen doel uitkiezen dat voldoet aan twee zaken: liefst een 

lokaal doel en zeker en vast gericht op kinderen. Indien u dat wenst, komen we graag ter plaatse om 

alles verder te bespreken. En uiteraard komen we ter plaatse om de cheque samen met u te 

overhandigen aan uw goed doel. 

Voelt u zich aangesproken?  De paashaas is gemaakt van kwaliteitsvolle chocolade, weegt zo’n 320 

gram, is 32 cm groot en kost u slechts € 10 per paashaas. U kunt ze bestellen in wit, melk en fondant 

en ze worden door ons bij u op het bedrijf geleverd ten laatste twee weken voor Pasen. Ze. Voor alle 

vragen: paashaas@kiwanisnoordzee.be  

Bedankt in naam van Kiwanis Oostende Noordzee… en de vele anonieme kinderen die u steunt!  
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