Persbericht
Brielle, 11 juli 2013

Careyn 't Akcent en Handicap.nl danken alle gulle gevers in Brielle!
In de week van 16 t/m 22 juni hield Handicap.nl haar jaarlijkse nationale collecte voor
mensen met een handicap en/of chronische ziekte in Nederland. De opbrengst van de
collecte in Brielle was € 1.006,27. Careyn Activiteitencentrum 't Akcent heeft zorg
gedragen voor de coördinatie van deze collecte in Brielle.
Handicap.nl verzorgt de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
(Ango). Het geld dat Handicap.nl ophaalt, gaat o.a. naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen met een beperking die
buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en
zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaal, juridisch, financieel en belasting advies
gegeven aan mensen met een beperking.
Deze hulpverlening is hard nodig om de gehandicapte medemensen een volwaardig leven
te geven met hun beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk te
zijn van anderen. Dit kan soms met een sta-op stoel of een speciale matras, maar ook met
een autoaanpassing zodat iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en weer kan gaan werken en
een eigen inkomen kan verdienen. Ook kan een bijdrage gegeven worden voor de aanschaf
van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of
(vrijwilligers)werk. De Ango geeft ook juridisch en financieel advies aan mensen met een
beperking. De Ango heeft hiervoor in het hele land adviseurs, dit zijn vrijwilligers die door
Ango worden opgeleid. contactgegevens zijn te vinden op de website www.ango.nl/in-deregio.
Careyn en Handicap.nl danken alle gulle gevers en in het bijzonder de 15.000 collectanten
die een paar uur van hun tijd hebben gegeven om zich in te zetten voor mensen met een
handicap. Wij kunnen niet zonder U!
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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