VERGROOT
DE KANSEN
VAN
MOEDERS EN KINDEREN IN ARMOEDE
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?

Met jouw steun kunnen wij moeders op verschillende manieren helpen:

SUPERKIDS

DURVEN DOEN

NETWERK

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

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.

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

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

STEUN JIJ ONS?
Jouw bijdrage maakt echt het verschil

VRIEND WORDEN VAN
SINGLE SUPERMOM
Single SuperMom is het grootste netwerk voor alleenstaande moeders in Nederland. Dagelijks
bereiken wij direct 40.000 vrouwen, en indirect wekelijk 95.000 vrouwen. Single SuperMom is
laagdrempelig en inclusief. Wij weten dat juist alleenstaande moeders steun kunnen vinden bij
elkaar.
Door alleenstaande moeders te helpen weer economisch zelfstandig te worden en uit hun
isolement te komen, zorgen wij ervoor dat zijzelf én hun kinderen weer een toekomst hebben. De
kinderen van deze moeders leven relatief vaak in armoede en isolement. Wij vinden niet dat de
jeugd van een kind er zo uit moet zien. Wanneer hun moeders beter voor zichzelf kunnen zorgen,
kunnen zij ook beter voor de kinderen zorgen. Door middel van trainingen geven wij hun moeders
handvatten om uit de armoede te komen, een netwerk op te bouwen en te werken aan
toekomstperspectief.
Vindt u het ook belangrijk dat eenoudergezinnen worden geholpen om mee te kunnen doen in de
maatschappij? Waardeert u het werk van Single SuperMom en wilt u onze stichting voor langere
tijd steunen? Dan kunt u Vriend worden van onze stichting.
Vriend bent u al voor minimaal € 25 per jaar. Maar u mag uiteraard ook meer bijdragen. Als
Vriend ontvangt u een keer per jaar een digitale nieuwsbrief waarin we u laten weten wat we met
uw bijdrage allemaal hebben kunnen doen.
Vrienden zijn van groot belang voor Single SuperMom. Door uw vaste bijdrage aan onze stichting
kunnen we nieuwe initiatieven nemen en nieuw aanbod ontwikkelen. Zo kunnen we alleenstaande
moeders en hun kinderen steeds beter ondersteunen.

Belastingvrij!
Single SuperMom Single SuperMom heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat uw hele bijdrage ten goede komt aan Single SuperMom, omdat wij geen
schenkbelasting hoeven te betalen. Bovendien kunt u een groot deel (tot 52 procent) van uw
bijdrage terugkrijgen van de Belastingdienst.
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