
Bint ontmoet en verbindt!

Het Kindpakket 

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl

Het Kindpakket maakt meedoen voor alle kinderen mogelijk! 



Meanderplein 3a
5271 GC Sint-Michielsgestel 

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de brede welzijnsinstelling voor de 
gemeente Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  helpt bij het opzetten 
van initiatieven door en voor burgers in de buurt.  Bint stimuleert 

bewegen voor iedereen, organiseert activiteiten en cursussen,  
ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat tijdelijk even nodig 

hebben. Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Want iedereen moet mee kunnen doen!

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432
info@bintwelzijn.nl

Mee doen!
Lid zijn van een vereniging, op zwemles gaan , op de fiets naar de middelbare school. 
Het klinkt heel logisch. Maar als er niet veel geld te besteden is in het gezin, is dit niet 
voor alle kinderen zomaar mogelijk. 
Het is belangrijk dat kinderen die dat willen mee kunnen doen. Daarom is er het 
Kindpakket. Vanuit het Kindpakket is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een 
bijdrage voor bijvoorbeeld: 
• zwemles
• contributie voor een vereniging
• een fiets om naar de middelbare school te gaan 
• talent-ontwikkeling (bv. als je op hoog niveau sport) 

Hoe werkt het?
Als je een aanvraag wilt doen of meer informatie wilt kun je mailen naar:  
kindpakket@bintwelzijn.nl. We nemen dan contact met je op en kijken of je in aan-
merking komt voor een bijdrage. Je ontvangt dan ook een formulier van ons zodat we 
de informatie hebben die hiervoor nodig is. Je kunt dit formulier ook downloaden via 
onze website www.bintwelzijn.nl/hulp-and-ondersteuning/financien. 
Het Kindpakket is er voor een bijdrage voor kinderen tot 18 jaar. 

Vrijwilligers
We voeren deze dienstverlening uit met een klein team van vrijwilligers, ondersteund 
door een van onze sociaal werkers. Als je interesse hebt hierin kun je contact opne-
men met Bint voor meer informatie. 
Stuur een e-mail naar info@bintwelzijn.nl of bel naar 073-5515432.


