
Help je mee?  
TIENTJESFONDS LIMBURG BIEDT LICHTPUNTJE BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN 

Het Tientjesfonds helpt mensen bij een financieel probleem met een klein bedrag. Juist dit kan 
het verschil maken en grotere problemen voorkomen. 

Het Tientjesfonds Limburg is opgezet in het najaar van 2021 en ontstaan op initiatief van oud-
gouverneur Theo Bovens. Hij merkte tijdens zijn werkbezoeken dat nogal wat Limburgers 
financieel in de problemen komen. Soms zelfs van de ene dag op de andere. Vaak kan een 
klein bedrag al heel goed helpen. Diezelfde ervaring hebben hulpverleners en mensen die 
actief zijn bij een kerkelijke of gemeentelijke organisatie.  

Het Tientjesfonds Limburg helpt mensen bij een financieel probleem heel snel en zonder 
bureaucratische rompslomp met een klein bedrag van max € 100. Aanvragen voor een gift 
verlopen altijd via een tussenpersoon.   

Enkele voorbeelden: 

- De aanschaf van een ID-bewijs voor een man (33 jaar) die net uit een PI komt; 
- Bijdrage niet-vergoede zorgkosten van vrouw (49 jaar) met een bijstandsuitkering; 
- Aanschaf van 2e hands meubels voor vrouw (72 jaar) na echtscheiding; 
- Aanschaf van een (voor school noodzakelijke) laptop voor meisje van 11 jaar uit een gezin 

in een schuldsaneringsstraject. 

Waarom is je steun nodig? 

Voor het Tientjesfonds Limburg is een startkapitaal bij elkaar gebracht van € 6.300 door enkele 
fondsen en het personeel van de provincie. Het Tientjesfonds wil dit startkapitaal graag 
verhogen naar tenminste € 25.000 om zo ook in de komende jaren mensen te kunnen helpen. 

Help je mee? 

Het zou geweldig zijn als je meehelpt om het Tientjesfonds voldoende mogelijkheden te 
geven.   

Het Tientjesfonds is ondergebracht bij het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF). Het LDF  heeft een 
ANBI-erkenning. Daardoor mag elke donatie worden opgevoerd als gift op de 
belastingaangifte. Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalige of een periodieke 
schenking. Wij zijn natuurlijk blij met elk bedrag. 

Je kunt je bijdrage overmaken op Bankrekeningnummer: NLWXINGBZZZ[\W]WX^ van S_ch_ng 
Limburgs Diaconaal Fonds onder vermelding van ‘Tientjesfonds Limburg’. 
 
Voor meer informatie over het Tientjesfonds en donaties, zie:  of neem contact met ons op 
via e-mail: secretaris@limburgsdiaconaalfonds.nl. 

NB: Als je enthousiast bent over ons initiatief is het erg fijn als je dit bericht doorstuurt aan 
mensen uit je eigen kring of adressenbestand. Alvast bedankt daarvoor!  


