Ouderensponsoring
Wat is Ouderensponsoring?
In Armenië leven veel ouderen in moeilijke omstandigheden. Vaak is er een combinatie van
oorzaken: ziekte, handicap, extreem laag pensioen, sommige ouderen hebben geen kinderen die
voor hen zorgen; de partner is overleden en de oudere blijft alleen achter; men heeft wel kinderen
maar die zijn naar het buitenland vertrokken en laten nooit meer iets van zich horen.
Het is vreselijk te zien dat ouderen, die hun hele leven hard gewerkt hebben, zoveel zorgen hebben
op hun oude dag. Daarom willen we deze groep mensen graag helpen en hen een betere oude dag
bieden. Met ouderensponsoring steunt u een oudere met een maandbedrag van 30 euro.
Wat krijgt een oudere met uw steun?
Elke dag een warme maaltijd (inclusief fruit, groente, melkproducten) die in een gaarkeuken
wordt bereid. Wanneer de oudere goed ter been is, kan hij/zij de maaltijd zelf ophalen (dat is
goed voor zijn/haar beweging); en wanneer de oudere niet goed ter been is, wordt de
maaltijd thuisbezorgd.
Eén keer per jaar nieuwe kleren, lakens, dekens en handdoeken.
Indien nodig medicijnen (afhankelijk van de nood en de financiële mogelijkheden).
Producten voor persoonlijke verzorging (zeep, shampoo etc.).
Psychologische hulp indien nodig en gewenst.
Bijeenkomsten voor ouderen om de sociale contacten te bevorderen.
Pastorale steun in samenwerking met de lokale kerk.
Een klein deel van uw bijdrage gaat in een potje voor noodhulp zoals kosten voor
verwarming.
Wat ontvangt u als sponsor?
Wanneer u een oudere gekozen heeft en hem/haar maandelijks gaat steunen, dan ontvangt u:
Een handige bewaarmap
Informatie over de oudere die u steunt (levensgeschiedenis, huidige leefsituatie)
Foto’s
Elk jaar een voortgangsrapport over uw oudere
Eén keer per jaar de Ouderensponsoring Nieuwsbrief
Hoelang duurt de sponsoring?
In principe blijven de ouderen hun verdere leven in het sponsorproject. Wanneer de leefsituatie van
de oudere verbetert, omdat bijvoorbeeld de kinderen nu wel voor hun oude vader of moeder kunnen
zorgen, en hulp vanuit het sponsorproject niet meer nodig is, dan stopt de sponsoring. Ook kan
verhuizing van een bejaarde uit het projectgebied een reden zijn voor het stopzetten van de
sponsoring.
Wanneer loopt de sponsoring af?
Wanneer de oudere overlijdt, of verhuist naar een regio waar we niet actief zijn, of wanneer de
levensomstandigheden van de oudere zo verbeteren dat hulp vanuit het project niet meer nodig is,
dan stopt de sponsoring. Wij stellen u hiervan op de hoogte. We zullen u dan vragen of u een andere
oudere wilt ondersteunen.

Veel gestelde vragen
ALGEMEEN
Hoe worden de ouderen geselecteerd voor de ouderensponsoring?
De lokale partners waar we in Armenië mee samenwerken, selecteren de ouderen die voor hulp in
aanmerking komen. Juist zij kennen de cultuur en de plaatselijke omstandigheden het beste en
weten daardoor wie de hulp het meest nodig hebben. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen
van 55 jaar en ouder, die niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien en geen of
weinig hulp van anderen ontvangen. Bij de selectie wordt de lokale overheid geraadpleegd. Bij de
selectie maken we géén onderscheid in etnische afkomst of levensovertuiging. We weten ons
geroepen om te zorgen voor alle armen en behoeftigen.
Kunnen meerdere mensen dezelfde oudere sponsoren?
Nee, Iedere oudere heeft één sponsor. Het kan wel voorkomen dat een oudere eerder een sponsor
heeft gehad die door omstandigheden heeft moeten stoppen met de ondersteuning. De oudere gaat
dan niet uit het project, maar wij zoeken een nieuwe sponsor voor hem of haar.
U GAAT SPONSOREN
Wat gebeurt er nadat ik op de website aangeef een oudere te willen sponsoren?
U ontvangt z.s.m. een handige bewaarmap met daarin deze spelregels en informatie over de oudere
die u gaat steunen inclusief een aantal foto’s.
Iedere twaalf tot vijftien maanden krijgt u een voortgangsrapport over uw oudere.
Eén keer per jaar ontvangt u de Ouderensponsoring Nieuwsbrief.
Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?
Dat kan op verschillende manieren:
Per telefoon: 0341 – 45 55 59
Per e-mail:
ouderensponsoring@mensenkinderen.nl
Per post:
Stichting Mensenkinderen, Spoorlaan 1a, 8071 BN Nunspeet
Wanneer u uw sponsoring wenst te beëindigen, stellen we het zeer op prijs als u een opzegtermijn
van drie maanden wilt hanteren. Daarmee stelt u ons in de gelegenheid een nieuwe sponsor voor de
oudere te zoeken.
Wat gebeurt er met mijn oudere als ik de sponsoring beëindig?
Wanneer u de sponsoring wenst te beëindigen, vragen wij u om rekening te houden met een
opzegtermijn van drie maanden. Wanneer het ons in die drie maanden niet lukt om een nieuwe
sponsor te vinden, dan wordt hulp aan de oudere uit onze algemene middelen betaald, tot er een
nieuwe sponsor gevonden is. De hulp aan de oudere blijft dus doorgaan.
Kan ik een extra gift overmaken voor mijn oudere?
Het is mogelijk om een extra gift voor een specifiek doel voor uw oudere over te maken. Maar
voordat u uw gift overmaakt overleggen wij eerst met onze partnerorganisatie ter plaatse.
Kan ik mijn sponsorbedrag als periodieke gift geven?
Ja. Door je sponsoring te koppelen aan een overeenkomst periodieke gift, wordt uw sponsorbedrag
volledig fiscaal aftrekbaar als gift. Omdat de ouderensponsoring vaak voor langere tijd wordt

aangegaan, kan het interessant zijn uw maandelijkse bijdrage om te zetten in een periodieke gift.
Meer informatie over periodiek schenken en de benodigde formulieren vindt u op onze website:
www.mensenkinderen.nl/periodiekschenken.
Hoe geef ik een wijziging door?
Wanneer u verhuisd bent, u heeft een nieuw bankrekeningnummer of er is een andere wijziging, dan
kunt u dat via het contactformulier op de website aan ons doorgeven. Daarnaast kunt u ook
telefonisch contact met ons opnemen via 0341 45 55 59 (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of
een e-mail sturen naar: ouderensponsoring@mensenkinderen.nl.
Hoe vaak ontvang ik een update over mijn oudere?
U ontvangt iedere twaalf maanden een update over uw oudere inclusief nieuwe foto’s.
CONTACT MET UW OUDERE
Briefcontact
Wij bieden u als sponsor één keer per jaar de mogelijkheid om een korte brief (bij voorkeur in het
Engels om extra vertaalkosten te besparen) naar uw oudere te sturen. Tegelijk met het jaarlijkse
vervolgbericht ontvangt u een enveloppe waarin u uw persoonlijke brief naar Mensenkinderen kunt
sturen. Mensenkinderen zorgt er voor dat de brief bij uw oudere bezorgd wordt.
Soms kunnen de ouderen niet terugschrijven omdat zij daartoe niet meer in staat zijn, of omdat zij
analfabeet zijn. Wel weten wij dat de ouderen dankbaar zijn voor de berichten die zij krijgen in de
vorm van een brief of een kaartje van hun sponsor. Het feit dat er iemand aan hen denkt betekent
veel voor ze.
In welke taal kan ik mijn oudere schrijven?
De correspondentie met je oudere verloopt bij voorkeur in het Engels (om extra vertaalkosten te
besparen). De brieven worden door onze partners in Armenië vertaald in de lokale taal of andersom.
Wanneer u post krijgt van uw oudere, dan ontvangt u de originele brief met een Nederlandse
vertaling.
Mag ik een pakketje aan mijn oudere sturen?
Nee, het is helaas niet mogelijk om pakketjes, (te) dikke enveloppen en/of geld naar uw oudere te
sturen. Dit kan problemen bij de douane veroorzaken. Bovendien kan er jaloezie binnen het project
ontstaan, wanneer één oudere wel een pakketje ontvangt en de andere niet.

