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Een jaar gratis sporten via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Deelnemers die het programma 
Vitaal Kerkrade succesvol afronden, 
mogen een jaar lang gratis sporten via het 
Volwassenfonds Sport & Cultuur met 
een maximumvergoeding van € 260,-. 
De gemeente Kerkrade heeft hiertoe 
donderdag een overeenkomst getekend met 
het Volwassenenfonds. 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
ondersteunt volwassenen met een laag 
inkomen om mee te doen aan sport en 
cultuur. Het fonds betaalt de kosten voor 
deelnemers direct aan de sportvereniging of 
cultuurinstelling.

Bewegen op een laagdrempelige manier
Wethouder John Roland (Participatie): 

“Sporten zorgt voor een belangrijke, 
positieve bijdrage aan het welzijn van mensen. 
Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook 
geestelijk. Sporten kan bijdragen om iemands 
eigenwaarde te vergroten en om iemand let-
terlijk en fi guurlijk in beweging te brengen. 
Dat is onder andere wat wij beogen met Vitaal 
Kerkrade. Door de fi nanciële ondersteuning 
en expertise van het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur kunnen wij bewegen op 
een zeer laagdrempelige manier aanbieden. 
Daar ben ik ontzettend blij mee.“

Twaalf deelnemers 
Vitaal Kerkrade is een programma van Vie 
- Leven in beweging voor mensen die een 
uitkering ontvangen binnen de participa-
tiewet. Twaalf weken gaan de deelnemers 

samen aan de slag met de thema’s voeding, 
beweging, leefstijl en participatie. Het doel 
van het programma is dat iedere deelne-
mer na afl oop participeert naar zijn of haar 
vermogen. Voor de één kan dat mogelijk een 
re-integratie traject betekenen, voor de ander 
wellicht vrijwilligerswerk. 

Handvaten voor een vitale levenswijze
Daarnaast krijgen de deelnemers in het 
programma handvaten aangereikt voor een 
vitale levenswijze. John Roland: “Het aller-
belangrijkste wat wij de deelnemers willen 
meegeven, is dat een vitale levensstijl ook 
heel leuk kan zijn. Door de samenwerking 
met het Volwassenenfonds hopen we dat ze 
ook op langere termijn een vitalere levensstijl 
behouden.”

Jij wilt toch ook dat Het Martin Buber 
naar Kerkrade komt? Wij ook! Wij gaan 
ervoor. En hebben daarbij ook jouw 
ouderverklaring hard nodig. Steun ons! Is 
jouw kind op 1 november 2022 10, 11 of 12 
jaar oud? Dan mag je een ouderverklaring 
afgeven. 

Wat heb je nodig?
Jouw DigiD-inlog-
gegevens en het BSN-
nummer van je kind dat 
je wilt registreren. 

Ga meteen naar: 
www.hetmartinbuber.nl/ouderverklaring 
klik op de roze button en  steun ons! 
Of scan de QR code. 
Wij helpen je graag bij het - geheel 
vrijblijvend - invullen van de ouderverklaring 
waarmee je jouw steun aan Het Martin 
Buber geeft. Stuur dan een e-mail naar 
info@hetmartinbuber.nl of neem contact 
op met ons speciale Het Martin Buber-
telefoonnummer: 06 - 18736513.

Samen halen we Het Martin Buber naar Kerkrade!


