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Omdat een degelijke opleiding de beste kans op
een betere toekomst biedt,
focust elk project vooral op on-

Tearfund
ondersteunt...

derwijs. Ieder programma heeft
evenwel zijn eigen aanpak en eigen
prioriteiten.
De beheerskosten (bankkosten, opvolging en correspondentie, ...) worden
zo laag mogelijk gehouden, binnen de
wettelijke marges, zodat een maximum aan
middelen rechtstreeks ten goede komt aan de

... ﬁnanciële kinderadoptieprogramma’s in Zuid-

kinderen.

Amerika, Afrika en Azië. Via lokale partners worden
structurele ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd en
ontvangen kwetsbare kinderen (uit de armste gezinnen,
weeskinderen) o.a. onderwijs en gezondheidszorg. Op
die manier wil Tearfund bijdragen aan een duurzame
verbetering van de levensomstandigheden.

‘BIJDRAGEN AAN
EEN DUURZAME VERBETERING
VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN’

Een kind adopteren staat gelijk met investeren in zijn
toekomst. Een investering die hen nooit kan afgenomen
worden en hen op weg helpt naar het ervaren dat het
leven werkelijk een geschenk van God is. Door uw on-

Tearfund
vindt...

dersteuning zullen zij de goed opgeleide volwassenen
van morgen worden, in staat om een menswaardig
leven te leiden en een volwaardige plaats in te
nemen in de maatschappij, in hun cultuur, onder
hun familie.
U kunt zich aanmelden voor financiële
kinderadoptie via de inschrijvingskaart of
via www.tearfund.be.

... het heel belangrijk dat de kinderen ook de
kans krijgen om met het evangelie in aanraking te komen. Vandaar dat Tearfund steeds
samenwerkt met evangelische instellingen en
organisaties in het Zuiden, die ook aandacht
besteden aan de geestelijke noden.

‘KINDEREN LATEN
ERVAREN DAT
HET LEVEN EEN
GESCHENK
VAN GOD IS’

✁

Twee keer per jaar krijgt
u een bericht van uw kind,
bijvoorbeeld een voortgangsrapport, schoolrapport of een
persoonlijk briefje.

Individuele

U

kunt

ven of kaarten te sturen. De taal van
de rapportering en correspondentie is
in

het

Engels.

Nederlands
zien,

enkele gegevens over uw sponsorkind en eenmaal
per jaar een nieuwe foto. U krijgt ook informatie over
het project waarin het kind opgevangen wordt.
De bijdrage voor een individuele adoptie bedraagt
33 euro per maand.

onderhouden

met uw sponsorkind door brie-

adoptie

Als adoptieouder sponsort u één kind. U ontvangt

contact

indien

kan
u

dit

Vertaling

naar

worden
aanvraagt

het
voor-

via

ons

secretariaat. Wanneer een kind wegens verhuizing, leeftijd of gebrek aan medewerking van de
ouders etc. buiten onze zorg komt, zullen we u vrijblijvend een ander kind in de plaats voorstellen.
Nu en dan zoeken wij adoptieouders voor een wat ouder
kind. Misschien wilt u dit overwegen en aankruisen op de
inschrijvingskaart.

Wanneer u kiest voor groepsadoptie ontvangt u de
gegevens en foto’s van enkele kinderen uit de groep,
alsook wat meer achtergrondgegevens en informatie
over het project.

Groeps
adoptie

Twee keer per jaar sturen wij u een rapport over
het project en enkele kinderen, zodat u een idee
krijgt van het leven daar en hoe het project hen
vooruit helpt.
Wie de rapportage per email wil ontvangen, krijgt daarnaast tussendoor korte

U sponsort een groep kinderen. We verkiezen
groepsadoptie wanneer onze lokale partner niet
de mogelijkheid heeft om individuele adoptie op

berichtjes over enkele kinderen uit het
project. Helaas is correspondentie
met de kinderen niet mogelijk.

te volgen.
Voor groepsadoptie is het richtbedrag 33 euro
per maand. Moest 33 euro per maand niet haalbaar
zijn, we hanteren hier enigszins het principe van ‘bijdragen volgens vermogen’ (minimaal 20 euro/maand).

‘IEDER PROGRAMMA
HEEFT ZIJN
EIGEN AANPAK’

✁

Inschrijvingskaart
■ Ik kies voor individuele financiële adoptie (€33/maand)
Ik heb voorkeur voor een
jongen
meisje

■

■

geen voorkeur

Ikbenbereidomeentienerfinancieelteadopterenindiennodig.

Ik heb voorkeur voor een kind uit:

(zie de landenfiches voor de opties)

(We houden rekening met uw voorkeur in de mate dat de kinderen
beschikbaar zijn)

■ Ik kies voor groepsadoptie (min. €20/maand)
Ik ontvang de rapportage graag per ■ post ■

e-mail

Ik wacht met betalen tot ik uw richtlijnen, gegevens en foto ontvangen heb.

Naam:
Straat:

Postcode en plaats:

Telefoon:
E-mailadres:
Datum:

Handtekening:

Individuele
Tearfund
Postbus 127
1800 Vilvoorde

■

■

adoptie

