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Welzijn  
& 

Ontwikkeling 
van Kinderen 

Kiwanis is een wereldwijde organisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor 

de medemens. De aandacht van Kiwanis Goes De Bevelanden gaat daarbij in het bijzonder 

uit naar het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Onder het motto ’Serving the 

Children of the World’ streven onze Kiwanisleden op vrijwillige basis naar de uitvoering 

van effectieve activiteiten met sociale doelen.  
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Fundraising, 
Fun & Friendship 

De drie belangrijkste pijlers waarop onze leden aan het motto invulling geven, zijn 

‘Fundraising, Fun and Friendship’: 

 Fundraising, omdat Kiwanisleden zich inzetten om minder bedeelden een helpende 

hand te bieden.  

 Fun, omdat gezamenlijk doelen worden bepaald en de nodige fondsen worden 

verkregen door het organiseren van aantrekkelijke activiteiten.  

 Friendship, omdat onze leden zich voor de medemens inzetten op basis van respect 

en onderlinge vriendschap. 
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Activiteiten die Kiwanis Goes De Bevelanden onder meer heeft opgepakt:  

 Korenslag: een avond vol zang en enthousiasme, waarbij diverse popkoren om de 

titel strijden onder leiding van een professionele jury. 

 Oldtimerrit: een rit die voor vele oldtimerliefhebbers inmiddels een traditie is 

geworden.  

 Kinderdag: een onvergetelijke dag vol beleving en plezier voor kinderen door het 

organiseren van een vaartocht en etentje. 

 Kiwanis ZeelandExclusief: een exclusief benefietdiner om als organisatie/bedrijf 

samen met klanten of ander gezelschap aan deel te nemen.  

 Kiwanis Regenboombos: het planten van bomen door familieleden ter 

nagedachtenis aan overleden kinderen. 

 Stop Tetanus: een wereldwijd Kiwanisproject, in samenwerkig met Unicef, waaraan 

Kiwanis Nederland zich heeft gecommitteerd.  

 Sponsoring FLO4KIDS Racedag: een, in samenwerking met andere organisaties, 

georganiseerd racefestijn met coureurs. 

 Pannakooi: een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk plein van de school Auris de 

Kring door het schenken van een pannakooi. 
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Een aantal goede doelen die Kiwanis Goes De Bevelanden met haar activiteiten steunt:  

 Stichting Hoogvliegers laat zieke kinderen of kinderen met een beperking een 

bijzonder vliegavontuur beleven. 

 Mytylschool De Sprienke biedt speciaal onderwijs en begeleiding voor kinderen met 

een beperking of een ziekte. 

 Auris helpt mensen communiceren bij hoor-, spraak- en/of taalproblemen of autisme 

en biedt onderzoek, begeleiding, zorg en passend onderwijs. 

 FLO4KIDS werft fondsen om een verbetering naar medicatie en onderzoek voor 

kinderen met een stofwisselingsziekte te laten uitvoeren. 

 Brandwondencentrum verpleegt mensen met ernstige brandwonden. 

 Mefiboseth realiseert in India opvang voor kinderen met een lichamelijke beperking. 

 Stichting Kenia naar school ondersteunt en bevordert het onderwijs in Kenia. 

 Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen 

meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 

 Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek, voorlichting en andere activiteiten 

op het gebied van kinderkanker.  

 Stichting Het Vergeten Kind staat klaar voor geestelijk en fysiek misbruikte kinderen. 
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Onze sponsoren zijn organisaties of personen die een bijdrage leveren aan de activiteiten 

van Kiwanis Goes De Bevelanden. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk onze 

medemens, met name kinderen, te helpen.  

 

De sponsoren ondersteunen onze club door geld, diensten of middelen beschikbaar te 

stellen. In ruil daarvoor geven wij onze sponsoren publiciteit door onder andere de 

vermelding van hun naam/logo in verschillende communicatiemiddelen van Kiwanis Goes 

De Bevelanden.  
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Donatie 
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Toekomst 
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Kiwanis Goes De Bevelanden is een organisatie van vrijwilligers. Om de activiteiten te laten 

slagen is onze club afhankelijk van fundraising, sponsoren en giften. Wilt u een donatie 

doen ten behoeve van onze goede doelen? Dan is dat zeer welkom. U kunt dit doen door 

uw gift over te maken op bankrekening NL28ABNA 0466 478 100 ten name van Kiwanis 

Goes De Bevelanden onder vermelding van vrijwillige donatie. 
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