
Ithaka is een coachingcentrum voor mensen met een (vermoeden 

van) beperking in regio Oostende. We coachen mensen in hun          

individuele vraag en dit vooral op gebied van : 

 Werken (via begeleid werk of via taken in het coachingcentrum)        

 Vrije tijd: het volgen van een cursus, vorming, coaching bij het 

deelnemen aan ondermeer sportieve en culturele activiteiten.  

 Gesprekken (psycho-emotionele ondersteuning) 

 Wonen: zoals bv. het woonproject ‘de Bezaan’ in Gistel. 

Naast deze individuele coaching willen we ook activiteiten samen 

aanbieden die zorgen voor verbondenheid. 

Door uw gift of (duo-)legaat kan Ithaka  

mensen met een beperking coachen  

om deel te nemen en bij te dragen  

aan de maatschappij. 
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 een  éénmalige gift over te maken via overschrijving           

(vanaf 40  euro ontvangt u een fiscaal attest) op: 

 BE64380009698152—BBRUBEBB 

 Ithaka vzw—Kaaistraat 35– 8400 Oostende 

 een maandelijkse, doorlopende opdracht: u kunt ook beslissen 

om ons regelmatig te steunen door uw bank de opdracht te ge-

ven elke maand hetzelfde bedrag over te maken op de rekening 

van Ithaka. 

 Met een schenking : van hand tot hand of via een notariële akte 

 Met een legaat  (een bijzonder, algemeen of duo-legaat). Een 

duo-legaat is erg interessant als u geen rechtstreekse               

erfgenamen hebt. Zo kunt u aan uw neven, nichten, vrienden in 

netto termen méér nalaten dan zonder duo-legaat en             

tegelijkertijd ook een legaat toekennen ten voordele van een 

goed doel zoals Ithaka. Laat uw erfgenamen geen successie-

rechten betalen en steun een goed doel in uw eigen streek.                       

Vraag raad aan uw   notaris. 

Dankzij giften kunnen we de werking laten draaien: bv. organisatie 

van activiteiten voor de cliënten, aankoop materiaal voor ateliers, ... 

Steun een goed doel in uw regio!  

U kunt Ithaka steunen door: 

www.vzw-ithaka.be en www.debezaan.be 

 Volg ons op FB!     info@vzw-ithaka.be              Tel: 059/514810 

Openingsuren: ma—do: 8u30 - 16u30                                                         

     vrij: 8u30 -  15u                                            


