
Wat is Janka Tanya? 

Janka Tanya is een organisatie die, samen met 

Stichting O2,  in Hongarije dagbesteding heeft 

opgezet voor mensen met een verstandelijke 

beperking en autisme. De financiële middelen  in 

Hongarije zijn gering, waardoor deze kwetsbare  

groep mensen onvoldoende ondersteuning en 

begeleiding krijgt. 
 

Janka Tanya is opgericht door Kati Bárányos en 

Janneke Brinks. Kati en Janneke hebben allebei in 

Hongarije gewerkt voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Na terugkomst in 

Nederland hebben zij zich op dit terrein verder 

geprofessionaliseerd en sinds maart 2015 zetten ze 

hun kennis en ervaring in voor de mensen in 

Hongarije.  
 

Janka Tanya is de naam van de boerderij waar de 

dagbesteding plaatsvindt. Het eerste deel van de 

naam is een samentrekking van de twee voornamen 

van de oprichters Janneke en Kati. Het tweede deel 

is Hongaars voor het woord boerderij. 

 

   

      

 

 

 

 

Wat biedt Janka Tanya?  

Janka Tanya biedt individuele, zinvolle 

dagbesteding. Structuur en regelmaat zorgen 

ervoor dat de dagbesteding van de cliënten 

voorspelbaar is. Dat geeft hen een gevoel van 

veiligheid, de basis voor persoonlijke groei 

waardoor ze  kunnen meedoen in de maatschappij.  

De omgeving ervaart dat mensen met een 

verstandelijke beperking en autisme gewoon een 

bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

 

Janka Tanya onderzoekt waar de interesse en de 

uitdaging ligt voor iedere deelnemer en maakt daar 

een passend dagprogramma voor. 

Denk hierbij aan; verzorgen van dieren, werken in 

de tuin, creatieve werkzaamheden, helpen in de 

huishouding, enz. 

 

Stichting O2 

De stichting houdt zich bezig met het bevorderen 

van de ontwikkelen en ontplooiing van mensen met 

een beperking, zowel in Nederland als in Europa. De 

stichting doet dit door middel van financiering en 

kennisoverdracht. 

 

O2  verwijst naar ontwikkeling en ontplooiing. Het is 

tevens een knipoog naar de scheikundige formule 

van zuurstof, een belangrijke levensvoorwaarde. 

 

Met sponsoring, acties,  giften en dergelijke 

probeert Stichting O2 gelden te verkrijgen voor 

projecten in binnen- en buitenland. 

 

 

  Donateurmachtiging 

  Door ondertekening van dit formulier geeft u   
  toestemming aan: 

 Stichting O2 om doorlopend incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 

af te schrijven en 

 Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 

af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Stichting O2  

  Ik word donateur van Stichting O2 en machtig  

  hierbij Stichting O2 : 

o Eenmalig  

o Per maand  

o Per kwartaal  

o Per halfjaar  

o Per jaar  

  Een bedrag af te schrijven ter grootte van €...... 

  ten behoeve van het project Janka Tanya  

 

  Dhr./Mevr./Fam.:  

  Voorletters:  

  Naam:  

  Straat:  

  Huisnummer:  

  Postcode:  

  Plaats:  

  Telefoon:  

  Email:  

  IBAN rekeningnummer:  

 

  Handtekening:  

 

  Datum:  

   
  Incassant ID:  NL27ZZZ529641240000 



 

 

 

     
 

 

 

Deze kaart kunt u opsturen naar: 

Stichting O2    

Weegbree 2 

9302 AS Roden 

 

 
                  

             

Met het verzenden van dit formulier machtig ik 

Stichting O2  om het aangegeven bedrag per 

gewenste periode af te schrijven van mijn  

bank- of girorekening. Ik ontvang een bevestiging 

van mijn aanmelding per email of per gewone post. 

 

 U kunt te alle tijde zonder opgaaf van redenen uw 

machtiging intrekken. 

 

 

 

Wij bedanken u voor de donatie! 

 
Kamer van koophandel nummer: 52964124 

IBAN: NL57 ABNA 044.20.01.762 te Zwolle 

 

De Stichting O2  heeft een ANBI 

erkenning, waardoor giften en 

legaten aftrekbaar zijn van de 

belasting. 

 

 

Contactgegevens van  

 

Janka Tanya  

8246 Tótvázsony 

Hajnal utca 10 

Hongarije 

 

Tel:  0036-70-2347906 

Mail:  Janka-tanya@hotmail.com 

Website: www.Janka-Tanya.eu 

 

 

 

U kunt ons ook volgen op: 

 

 

  & 

 

  

 

 

IBAN: HU37 7320 0024 1602 1211 0000 0000 

 

 

 

 

 

 

 

Janka Tanya 

 

 

 

 

Dagbesteding voor mensen met 

een verstandelijke beperking en 

autisme in Hongarije 

Voldoende 

Frankeren 

mailto:Janka-tanya@hotmail.com
http://www.janka-tanya.eu/

