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De Alternatieve Kadobon
Vriend van ADO Den Haag in de Maatschappij
De Alternatieve Kadobon en Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij zijn vrienden
geworden. Dit houdt in dat de Alternatieve Kadobon de stichting met een bedrag per jaar
steunt. Graag willen we een misvatting op voorhand uit de wereld helpen: “Dit bedrag wordt
NIET gebruikt voor de aankoop van een nieuwe spits of een geweldige middenvelder, maar
enkel en alleen voor maatschappelijke projecten. De stichting wil samen met haar
maatschappelijk partners bijdragen aan sportieve en respectvolle jongeren,
toekomstperspectief bieden aan en de gezondheid bevorderen van inwoners van de regio
Haaglanden, en mensen dichter bij elkaar brengen. Om deze missie te laten slagen worden
onder de vlag van de stichting projecten uitgevoerd waar het voetbalbedrijf met haar spelers,
staf, medewerkers en haar stadion aan bijdraagt. Dit idee ondersteunen wij graag. Vooral de
begeleiding en educatie van jongeren vinden wij erg sterk. "Jong geleerd is immers oud
gedaan”, aldus Sonja Buijs, medeoprichter van de Alternatieve Kadobon.
Maatschappelijk verantwoord
“We wilden al langer iets bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde projecten, maar het
was soms lastig een juiste besteding te vinden. Bij ADO Den Haag in de Maatschappij
vonden we wat we zochten. De projecten spraken ons aan en ze worden hier in onze eigen
regio uitgevoerd, we kunnen alles dus op de voet volgen”, aldus Dennis Buijs, medeoprichter
van de Alternatieve Kadobon. De Alternatieve Kadobon staat eigenlijk voor alles wat goed is
voor mens, dier en natuur. Iets wat in de huidige maatschappij steeds meer omarmd en als
normaal gezien wordt. De huidige consument wordt steeds bewuster en ook kritischer als het
gaat om duurzaamheid, fair trade of ‘eerlijke’ producten bijvoorbeeld. Daartegenover wil men
wel nog kunnen genieten. Die twee aspecten zijn verenigd in de Alternatieve Kadobon.
Alternatieve Kadobon
Sonja (1969) en Dennis Buijs (1972) zijn de initiatiefnemers van de Alternatieve Kadobon. Zij
zijn broer en zus en van kinds af aan in aanraking gekomen met het alternatieve
gedachtegoed. De toekomstvisie, die zij voor zich zien, is een samenleving waarin de
alternatieve werkwijzen een even vanzelfsprekende plaats innemen in het streven naar
welzijn en gezondheid als de reguliere gezondheidszorg. Zij zien een hand-in-hand
samengaan en een elkaar versterkende werking van deze twee disciplines, waarbij
individuen zich volledig bewust zijn van hun persoonlijke rol en verantwoordelijkheden.
Voor meer informatie: www.alternatieve-kadobon.nl
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