
In Nederland kunnen jaarlijks 61.000 kinderen hun verjaardag niet vieren. 
Omdat er thuis geen geld is. Ongeloofl ijk. Daarom helpt Jarige Job 
deze kinderen aan een leuke dag. Met een cadeau, versiering en 
traktaties. Thom voelde zich dit jaar eindelijk een keer écht jarig.

Jarige Job feliciteert 
Thom met zijn eerste 
verjaardag

Wilt u helpen ieder kind een verdiende verjaardag te geven? Word dan donateur. 
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Stichting Jarige Job
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
Postbus 13088 
3004 HB Rotterdam
010 737 03 48
info@stichtingjarigejob.nl
www.stichtingjarigejob.nl
NL26RABO0108748227 t.n.v. Stichting Jarige Job
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Hieperdepiep... Hoera
Ja, ik word graag donateur
Ik draag Stichting Jarige Job een warm hart toe en wil dolgraag een steentje 
bijdragen. Bij deze machtig ik Jarige Job dan ook om het aangegeven bedrag 
eenmalig of periodiek van mijn rekening af te schrijven.  

Naam

Voorletters    Geboortedatum

Adres en huisnummer

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrag 

□ eenmalig    □ per maand    □ per kwartaal    □ per jaar

IBAN nummer

Datum

Handtekening

□ Houd mij op de hoogte van de activiteiten van Jarige Job.

Enkele mogelijkheden op een rij:

Bedankt voor uw steun. Mede dankzij u kunnen we van 
heel veel verjaardagen weer een écht feestje maken!

Jarig zijn is een feestje! Je krijgt cadeautjes, trakteert je klas en al je vriendjes 
komen taart eten en spelletjes doen. Tenminste, dat is de bedoeling. Helaas 
zijn er in Nederland tienduizenden kinderen die hun verjaardag niet kunnen 
vieren. En voor deze kinderen is er Stichting Jarige Job. Want ieder kind 
verdient een verjaardag.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 61.000 
kinderen in Nederland sociaal worden buitengesloten omdat ze opgroeien in 
armoede. “Dat betekent: geen schooluitjes, geen sport en... geen leuke verjaardag. 
Gelukkig kunnen sommige ouders al aanspraak maken op potjes voor voetbal of 
gitaarles, maar zolang er nog niks geregeld is voor kinderen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren, doen wij dit. Jarige Job werkt anoniem zodat kinderen niet 
weten dat wij hun verjaardag mogelijk maken. Voor hun is het gewoon een 
bijzondere dag waar de ouders voor hebben gezorgd.” 

Huib Lloyd
Oprichter Stichting Jarige Job

Machtigingskaart

De verjaardagsbox
Van Jarige Job voor de Jarige Job

Jarige Job helpt basisschoolkinderen 
die hun verjaardag niet kunnen vieren 

omdat er thuis gewoonweg geen 
geld is. Jarige Job ondersteunt 
gezinnen in armoede met een 

verjaardagsbox. In deze box zit 
alles om van een verjaardag 

een échte feestdag te maken. 

De verjaardagsbox
Van Jarige Job voor de Jarige Job
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die hun verjaardag niet kunnen vieren 

omdat er thuis gewoonweg geen 
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alles om van een verjaardag 
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Wilt u Jarige Job 
ondersteunen?

Sponsoring in natura
Bedrijfsuitje? Kom eens verjaardagsboxen vullen. 
Leuk en dankbaar werk.

Adopteer een verjaardag
Voor slechts €35,- per jaar geeft u een kind een 
superdag!

Vier uw verjaardag voor Jarige Job
Vraag de speciale Jarige Job spaarpot aan. 
Zet deze op uw feestje neer en maak met 
uw visite de verjaardag van anderen mogelijk.

Word kadonateur
Maak een willekeurige donatie over. 
Alle beetjes helpen. 

Kom zelf in actie
Jarige Job kan alle hulp gebruiken. Dus, heeft u 
suggesties voor een leuke actie of gaat u bijvoorbeeld 
de marathon lopen en laat u zich sponsoren? 
Dan horen wij dat graag!

Jarige Job is een ANBI aangemerkte stichting. 
Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

✃
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