
      Wat wil Perspectief bereiken? 

 

o Financiële steun bieden voor vakantie, 
rust en ontspanning. 

o Het werven van fondsen en donaties 
bij personen, instellingen en bedrijven  
(kerkelijke, religieuze, maatschappelijke      

en landbouworganisaties, banken en agro-

industriële bedrijven). 

 Waardigheid centraal stellen van 
boeren- en tuindersgezinnen in nood. 

 Aandacht vragen van overheid, 
maatschappij en kerken voor de 
landbouwproblematiek en knelpunten 
die oorzaak zijn van armoede en 
sociale uitsluiting en zo nodig protest 
aantekenen. 

 Het samenwerken met organisaties: 
- Stichting Zorg Om Boer en tuinder 
- Sensoor 
- Land- en tuinbouw-organisaties 
- Gemeenten w.o. 

WMO Loket  
- Maatschappelijk werk 
- Pastoraat en diaconaat 
- Vertrouwensloket Welzijn 

Landbouwhuisdieren 
 

 

 

Secretariaat:                 

 

Aartje Bredenoord 

tel: 0578 – 61 21 29 

e-mail: info@vakantiefondsperspectief.nl 

Banknummer: NL94RABO 0112509924 

www.vakantiefondsperspectief.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P E R S P E C T I E F 
 

Voor boeren en tuinders in de knel … 

Voor vakantie, rust en ontspanning! 

 

 

 

Tekening Ria Bouwhuis, mede-initiatiefnemer 
Stichting  Perspectief 
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De doelstelling van Perspectief 
 
De Stichting is opgericht ten behoeve van 
boeren en tuinders en hun gezinnen  
die in de problemen zijn geraakt door: 

 Armoede, onzekerheid en sociale 
uitsluiting. 

 (Gedwongen) bedrijfsbeëindiging. 

 Verlies van (levens)werk, inkomen, 
             woning, erfgoed en persoonlijke      
             identiteit. 

 Verlies van veerkracht door fysieke 
werkdruk en psychische en 
emotionele spanningen. 

 
Door het bieden van éénmalige financiële 
steun kunnen deze boeren- en 
tuindersgezinnen mogelijk van rust en 
ontspanning genieten. 
Dit kan d.m.v. een korte vakantie, een 
dagje uit of een bijdrage in sommige 
kosten die nergens anders gedeclareerd 
kunnen worden. 
 
 
 
 

 

 

Inzet van Perspectief 
 
Sinds de oprichting van de Stichting 
Perspectief in 2005 slaagt het fonds erin 
om samen met instanties en donateurs  
jaarlijks een aantal boeren- en 
tuindersgezinnen een bijdrage te geven 
voor een vakantie of een dagje uit. 
Bij een tekort aan inkomen op het 
boerenbedrijf wordt er noodzakelijk eerst 
op vakantie bespaard. 
In menig gezin is het bedrag in goede orde 
ontvangen. 
 
Uitspraken van gezinnen: 

 
– 'We hebben met ons gezin, sinds jaren weer 
   eens op een terrasje gezeten en onszelf kunnen  
   trakteren op koffie met appelgebak!    
  We hebben ervan genoten!’                      
 
- 'Heerlijk een paar dagen er tussenuit. 
  We gaan er met goede moed weer tegenaan.' 
 
– 'Erg fijn om er met elkaar even 
   tussenuit te zijn geweest. ' 

 
– 'Ik heb eerst een lekker ijsje gekocht. 

  Dat ik dat zomaar kon doen, zonder te denken: 
  kan ik nog wel pinnen?' 
 
– 'Super, wat een grote verrassing, 
   kreeg er kippenvel van.' 

Hoe werkt Perspectief? 
 
De aanvragen komen, via de 
hulpverlening, diaconie, pastoraat, 
maatschappelijk werk, ZOB, e.a. bij de 
bestuursleden van Stichting Perspectief: 
 
voorzitter: W.A.J Verbeek 
   
secretaris: A.H.W.B. Bredenoord 
  
tel.: 0578 – 61 21 29 
 
penningmeester: J. Dunnink 
 
info@vakantiefondsperspectief.nl 
   
 
       
 
 
De beoordeling van de aanvragen wordt 
gedaan door het stichtingsbestuur, dat  
zich indien wenselijk, kan laten adviseren.  
 
 
 
 
 
 


