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Kindsponsoring
Wat is kindsponsoring?
In Armenië leven veel kinderen in moeilijke omstandigheden. Vaak is er een combinatie van
omstandigheden: ouders leven in grote armoede omdat ze geen werk en dus geen inkomen hebben;
één of beide ouders zijn vertrokken naar het buitenland en hebben hun kind(eren) bij de
grootouders of andere familieleden achter gelaten; één van de ouders is overleden of ziek.
Kinderen worden de dupe van dergelijke vreselijke omstandigheden. Dat hebben ze niet verdiend.
Daarom willen we deze kinderen graag helpen middels het kindsponsoringprogramma.
Als sponsorouder kunt u een groot verschil maken in het leven van uw sponsorkind, want met uw
deelname aan dit sponsorprogramma 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

Wat ontvangt u als sponsorouder?
Wanneer u een kind gekozen heeft en hem/haar maandelijks gaat steunen, dan ontvangt u:
• Een handige bewaarmap
• Informatie over het kind dat u steunt (leefsituatie, samenstelling van het gezin etc.)
• Foto’s van uw sponsorkind
Vervolgberichten
U ontvangt jaarlijks een vervolgbericht dat bestaat uit:
• Eén of meer actuele foto’s van uw kind.
• Een persoonlijke brief van uw kind (met vertaling)
• Een rapport met daarin:
✓
✓
✓
✓

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..)

Veel gestelde vragen
ALGEMEEN
Tot wanneer is sponsoring nodig?
In principe gaat de sponsoring van uw kind door tot hij/zij 18 jaar wordt. Zodra de sponsoring afloopt
in verband met het bereiken van de 18-jarige leeftijd, stellen wij u daarvan op de hoogte. We zullen u
dan vragen of u een ander kind wilt ondersteunen.
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.
Kan ik mijn sponsorkind ook steunen bij zijn of haar studie?
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/haar 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.
Kunnen meerdere mensen hetzelfde kind sponsoren?
Nee, ieder kind heeft één sponsor. Het is natuurlijk wel mogelijk dat een kerk, vereniging, schoolklas
etc. één kind sponsort.
Het kan gebeuren dat een kind eerder een sponsor heeft gehad die door omstandigheden heeft
moeten stoppen met de ondersteuning. Het kind gaat dan niet uit het project, maar wij zoeken een
nieuwe sponsor voor hem of haar.
Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?
Dat kan op verschillende manieren:
Per telefoon: 0341 – 45 55 59
Per e-mail:
info@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 het
kind te zoeken.
Wat gebeurt er met mijn kind 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 het kind uit onze algemene middelen betaald, tot er een
nieuwe sponsor gevonden is. De hulp aan het kind blijft dus doorgaan.

Kan ik een extra gift overmaken voor mijn kind?
Het is mogelijk om een extra gift voor een specifiek doel voor uw kind over te maken. Maar voordat u
uw gift overmaakt overleggen wij eerst met onze partnerorganisatie ter plaatse.
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.
Kan ik mijn sponsorbedrag als periodieke gift geven?
Ja, door uw sponsoring te koppelen aan een overeenkomst periodieke gift, wordt uw sponsorbedrag
volledig fiscaal aftrekbaar als gift. Omdat kindsponsoring 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: info@mensenkinderen.nl.
Hoe vaak ontvang ik een update over mijn kind?
U ontvangt iedere twaalf maanden een update over uw kind inclusief nieuwe foto’s.

CONTACT MET UW KIND
Briefcontact
Wij bieden u als sponsorouder één keer per jaar de mogelijkheid om een korte brief (bij voorkeur in
het Engels om extra vertaalkosten te besparen) naar uw kind 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, voorzien van een vertaling, bij uw kind bezorgd
wordt.
In welke taal kan ik mijn kind schrijven?
De correspondentie met uw kind 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 kind, dan ontvangt u de originele brief met een Nederlandse vertaling.
Mag ik een pakketje naar mijn kind 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 kind wel een pakketje ontvangt en de andere niet.

