
M O E D E R S  E N  K I N D E R E N  I N  A R M O E D E  

SUPERKIDS 

Met activiteiten voor kinderen, zodat de
moeders naar trainingen kunnen en de
kinderen hun zorgen even vergeten en
gewoon kind kunnen zijn

Kortom, Single SuperMom ondersteunt alleenstaande moeders en kinderen
die steun verdienen. 

Veel eenoudergezinnen in Nederland leven in armoede. Om deze gezinnen perspectief te bieden, is
het belangrijk om te investeren in de moeders. Economisch zelfstandige moeders die goed voor

zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook beter voor hun kinderen zorgen. Daarbij zijn zij een voorbeeld
voor hun kinderen als ze laten zien dat ze armoede weten te doorbreken. Wij gunnen gezinnen een

toekomst zonder armoede.  
Jij toch ook?  

DURVEN DOEN 

Met bijeenkomsten in heel Nederland
waar alleenstaande moeders
samenkomen en ondersteuning krijgen
bij de trainingen van Durven Doen
waarmee ze hun positie in de
samenleving versterken.

NETWERK    

Met netwerken waar alleenstaande
moeders steun vinden bij elkaar en waar
vragen niet gek zijn maar worden
herkend.

VERGROOT 

DE  KANSEN 

VAN 

 

Met jouw steun kunnen wij moeders op verschillende manieren helpen:

STEUN JIJ ONS?
Jouw bijdrage maakt echt het verschil



Hoe graag we het ook zouden willen, het armoedeprobleem in Nederland is niet van vandaag op
morgen opgelost. Daar zijn we nog wel even mee bezig. Daar kunt u ons bij helpen. Door uw steun
voor moeders en kinderen in armoede onderdeel te maken van wat u deze wereld nalaat, kunnen
wij doorgaan. Ook als u er niet meer bent.  
 
Een goed gevoel  
Elke dag kun je de wereld een beetje mooier maken. Waarom zou u dat niet blijven doen wanneer u
er straks niet meer bent? Dat klinkt gek, maar door iets na te laten aan Single SuperMom, blijft u na
uw overlijden moeders en kinderen in armoede helpen en draagt u iets bij aan hun toekomst.  
 
Alleenstaande moeders lopen het grootste risico in armoede te leven. Ook leven ze relatief vaak in
isolement. Beide hebben hun weerslag op de kinderen. Dat zien wij elke keer als we bijeenkomsten
organiseren. De kinderen zijn blij om lotgenoten te ontmoeten en hun problemen en zorgen te
delen. Dat lucht op. Maar nog liever zorgen wij ervoor dat ze die problemen en zorgen niet ervaren.
Door de moeders de handvatten en hulp aan te bieden die zij nodig hebben om weer een plekje in
de maatschappij te veroveren en economisch zelfstandig te worden, krijgen ook de kinderen hun
leven terug. Want elk kind verdient het om een zorgeloze jeugd te hebben en kind te mogen zijn. 
 
Uw wensen laten vastleggen  
Het is altijd goed om een testament op te laten maken, zodat het voor uw nabestaanden duidelijk is
waar u wilt dat uw erfenis naartoe gaat. Wij hopen dat u een deel wilt nalaten aan Single
SuperMom, om ons te helpen moeders en kinderen toekomstperspectief te bieden. Laten we in ons
eigen land beginnen, met de wereld een stukje beter maken. Een goed gevoel dichtbij.  
 
 Hoe regelt u uw steun?  
Voor het opstellen of veranderen van uw testament heeft u de hulp nodig van een notaris. Samen
met de notaris bepaalt u wat er in uw testament komt te staan. Bij hem of haar kunt u aangeven dat
u Single SuperMom graag wilt opnemen in uw testament. Dit kan op twee manieren. U kunt kiezen
voor een erfstelling of een legaat. In het eerste geval benoemt u Single SuperMom tot
(mede)erfgenaam, waardoor wij een bepaald percentage van uw erfenis ontvangen . Dit percentage
bepaalt u uiteraard zelf. Kiest u voor een legaat, dan laat u een vastgesteld bedrag of deel van het
(onroerend) goed uit de nalatenschap na aan Single SuperMom. Het is dan dus al precies duidelijk
hoeveel u ons na uw overlijden wilt schenken.  
 
Omdat wij een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben, komt uw nalatenschap
volledig ten goede aan ons werk. Wij zijn namelijk vrijgesteld van belasting over schenkingen en
erfenissen.  
 
Wilt u Single SuperMom opnemen in uw nalatenschap?  
Neem contact op met uw notaris of stuur ons een mail om eens langs te komen. Wij komen graag in
contact met iedereen die ons wilt helpen, zodat wij u persoonlijk kunnen bedanken!   

NALATEN AAN 
SINGLE SUPERMOM 
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