U kunt als sponsorouder een groot verschil maken in het leven van uw sponsorkind, want met
uw deelname aan het project Mijn kind biedt u hem/haar een betere toekomst.
Met uw bijdrage van € 20,- per maand zorgt u er voor dat uw sponsorkind goede gezonde
voeding krijgt en goede medische en tandheelkundige zorg ontvangt. Zo biedt u hem/haar de
kans om uit de verlammende greep van armoede te ontsnappen.

Welke hulp ontvangt uw sponsorkind?
De kinderen die voor sponsoring in aanmerking komen hebben gebrek aan gezonde voeding,
met als gevolg dat ze vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Daarom is de hulp met name gericht
op gezonde voeding en goede medische zorg.
De hulp die het door u gesponsorde kind ontvangt bestaat uit:
•
•
•

Maandelijks een pakket levensmiddelen voor levensonderhoud van het kind en zijn
gezin.
Indien nodig medische zorg en medicijnen
Tandheelkundige zorg

Welke gegevens ontvangt u als sponsorouder?
Bij aanvang van de sponsoring sturen wij u de volgende gegevens (zie bijlage):
•
•

Foto’s van uw sponsorkind.
Een beschrijving van de leefsituatie van uw sponsorkind.

Vervolgberichten
U ontvangt jaarlijks (augustus) een vervolgbericht dat bestaat uit:
•
•
•

Een of meer actuele foto’s van uw kind.
Een persoonlijke brief van uw kind (met vertaling)
Een rapport met daarin:
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o
o
o
o

Een verslag van wat uw sponsorkind aan hulp heeft ontvangen.
De schoolprestaties van uw sponsorkind.
De gezondheidssituatie van uw sponsorkind.
Een beschrijving van de actuele levensomstandigheden van uw sponsorkind
(woonsituatie; hebben de ouders werk? etc..)

Briefcontact
Wij bieden u als sponsorouder één keer per jaar de mogelijkheid
om een korte brief naar uw kind te sturen.
Tegelijk met het jaarlijkse vervolgbericht vindt u een enveloppe
waarin u uw persoonlijke brief naar Mensenkinderen kunt sturen.
Mensenkinderen zorgt er voor dat de brief, voorzien van een
vertaling bij uw kind bezorgd wordt.

Tot wanneer is sponsoring nodig?
In principe gaat de sponsoring van uw kind door tot hij/zij 18 jaar wordt.
Het staat u vrij om op elk moment de sponsoring te stoppen.
Soms kan het gebeuren dat de (thuis)situatie van het gesponsorde kind verandert: het kind
wordt ernstig ziek; de ouders en het kind zijn verhuisd etc..
Wanneer dit het geval is, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. We
overleggen dan met u hoe we verder gaan.

Studiesteun
Zodra uw sponsorkind de mogelijkheid heeft een vakopleiding te
volgen of naar een universiteit te gaan, schakelen we graag over op
Studiesteun.
Middels deze vorm van sponsoring stelt u uw sponsorkind in de
gelegenheid om een goede opleiding te volgen. Zo biedt u hem de
kans om een eigen bestaan op te bouwen.
Indien dit voor uw sponsorkind van toepassing is, ontvangt u te zijner tijd van Mensenkinderen
verdere details omtrent sponsoring middels Studiesteun.

Automatische afschrijving
Met uw deelname aan Mijn kind geeft u Mensenkinderen toestemming om maandelijks het
sponsorbedrag van 20 euro van uw bankrekening af te mogen schrijven. Deze automatische
afschrijving vindt plaats rond het einde van de maand.

Verdere informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met het kantoor van Mensenkinderen:
Stichting Mensenkinderen
Spoorlaan 1a
8071 BN NUNSPEET
Telefoon:
0341-455 559
Giro IBAN:
NL87 INGB 0000 0055 35
Email:
info@mensenkinderen.nl
Website:
www.mensenkinderen.nl
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