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U maakt het 
mogelijk!

Lekkend dak
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Mammie Lilian 
is dankbaar voor 
uw steun

Cosmina heeft 
haar thuis 
gevonden
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Op 3 mei bestaat IKN 22 jaar, het is geen jubileumjaar, maar wel ge-
denkwaardig. In de afgelopen 22 jaar heeft IKN, dankzij uw trouwe 

ondersteuning, heel veel wees- en verlaten kinderen een kans kunnen geven op 
een menswaardig bestaan. Om op te groeien in een familie en een vak te leren. 
Dankzij uw hulp kunnen deze kinderen zich ontwikkelen, hun schoolopleiding 
afmaken of zelfs een universitaire opleiding volgen. En zo een waardevolle 
bijdrage leveren aan de maatschappij. Zonder u was dit onmogelijk geweest.

Dankzij u hebben de kinderen een 
menswaardig bestaan!

Wij zijn u, donateur en sponsor, daarom enorm dankbaar voor uw bijdrage!

In dit Doelenboekje staat wat we afgelopen jaar met elkaar hebben gerealiseerd 
en waar onze uitdagingen liggen voor 2016. Daarnaast willen wij u graag laten 
zien hoe uw zeer gewaardeerde donaties zijn besteed. Wij hopen dat u ziet hoe 
groot het effect is van uw steun en dat u zich nog verbondener voelt met de 
kinderen en hen ook weer dit jaar zult bijstaan. 

Wij kunnen helaas niet alle kinderen helpen, maar ieder kind is er weer een. En 
ieder kind heeft jarenlang uw en onze hulp en begeleiding nodig voordat hij/zij 
op zijn eigen benen kan staan. Daarom zijn vaste donaties zo belangrijk: om de 

toekomst van de kinderen veilig te stellen. Mocht u 
nog geen vaste donateur zijn, dan zou ik u willen 
vragen om dit in overweging te nemen.

Namens de kinderen van Internationale Kinderhulp 
dank ik u nogmaals voor uw steun.

Vasili Triantos
Voorzitter Stichting Internationale 
Kinderhulp Nederland
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Vasili Triantos
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Update Express Hulpverzoek 

Het gebeurde om 3 uur ’s nachts: 
de bedden schudden hevig en alle 
gebouwen kraakten in hun voegen. 
De kinderen, die al zoveel hebben 
meegemaakt, raakten in paniek en 
renden naar buiten. Ze waren bang 
dat het weer oorlog was of dat er 
bendes waren die het dorp overvielen.

De volgende dag zagen we de schade 
pas goed: de gevolgen van de aardbe-
ving waren groot. De school was erg 
beschadigd, slechts 2 lokalen kunnen 
we nu nog gebruiken als noodlokaal. 

De situatie van de gebouwen ver-
slechtert met de dag, er is een groot 
risico op instorten. Daarom hebben 
wij per Express uw hulp ingeroepen!
We hebben al de eerste hartverwar-
mende reacties binnen en daarvoor 
willen wij u hartelijk danken!

Het is een enorme troost voor de 
kinderen als we de school straks weer 
helemaal veilig kunnen maken, dank-
zij uw steun. Maar we zijn er nog 
niet. De schade is groot, er moet veel 
werk worden verricht. Daarmee kun-
nen we beginnen als de noodzakelijke 
fondsen binnen zijn. Hoe eerder de 
benodigde hulp binnen is, hoe eerder 
we kunnen beginnen met het herstel 
om de school weer een veilige plek te 
maken voor de kinderen.

Ik hoop dat u hun de helpende hand 
biedt!

Dank voor al uw steun!

Onlangs stuurden wij u een Express Hulpverzoek, want er is een ramp 
gebeurd: een krachtige aardbeving trof ons Kinderdorp Patmos op  

Idjiwi, Congo. 

De kinderen zijn erg bezorgd.
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IKN maakt deel uit van International Children’s Care (ICC). Wij hebben 13 
projecten in 13 landen en zorgen voor ruim 530 wees- en verlaten kinderen.
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U heeft de kinderen niet in de kou 
laten staan! 

Weet u nog van onze oproep aan het 
begin van de winter?

Wij vroegen u om een bijdrage voor 
hout of nieuwe kachels in ons kinder-
dorp in Roemenië. 

De winters in Roemenië kunnen bit-
terkoud zijn, temperaturen van  
-25 °C zijn geen uitzondering. Zon-
der warmte wordt het zelfs binnen 
snel ijzig koud! De kinderen verkleu-
men helemaal en moeten binnenshuis 
hun jas aanhouden om hun huiswerk 
te kunnen maken. De kachels in onze 
drie kinderhuizen waren oud en had-
den veel hout nodig om het een beetje 
behaaglijk te maken. Bovendien 
wordt hout elk jaar duurder. 

Waar we niet van durfden te dromen 
gebeurde: dankzij uw giften hebben 
we voor alle drie de kinderhuizen een 
nieuwe kachel aan kunnen schaffen!

Naast vele donaties van onze 
donateurs, kregen we ook een grote 
donatie van € 2200, - van de stichting 
‘Samen Vooruit’. Goed voor een 
compleet nieuwe kachel!

Inmiddels hebben we de kachels ge-
installeerd en we merkten direct een 
groot verschil: het werd sneller warm 
en het was veel minder benauwd in 
huis. De kinderen vinden het heerlijk, 
een ongekende luxe!

Deze nieuwe 
kachels zijn ook 
veel efficiënter: 
ze hebben een 
thermostaat, 
waardoor de 
temperatuur 
makkelijker te 

regelen is, daardoor kunnen we maar 
liefst 40-50% op de kosten voor hout 
besparen. 

Dank u dat u de kinderen niet in de 
kou heeft laten staan! 

Dankzij u hoeft er minder hout gehakt te worden!

Lekkend dak verholpen dankzij 
spontane hulp

Het dak van onze goederenopslag 
in Roemenië lekte al een tijdje en de 
lekkage werd steeds erger. We wilden 
dit probleem graag aanpakken, maar 
kosten voor eten, warmte en scholing 
gaan natuurlijk voor. Dat maakt het 
soms moeilijk om te beslissen over 
bijvoorbeeld de reparatie van een dak. 
Afgelopen jaar raakte onze vrijwilliger 
Dimitri in gesprek met een donateur. 
Hij vertelde over het kinderdorp en 
de problemen met het lekkende dak. 

De donateur 
bood spontaan 
aan om deze 
kosten op 
zich te nemen. 
Geweldig! 
Daardoor 
kwam dit 
project ineens 

in een stroomversnelling. In november 
waren alle benodigde materialen 
aanwezig en konden we meteen aan 
de slag. Nog voor de sneeuwval was 
het dak klaar en nu zijn de opgeslagen 
goederen beschermd tegen regen en 
sneeuw. Zonder de ondersteuning van 
deze sponsor hadden we dit probleem 
niet op kunnen lossen. Wij zijn heel 
dankbaar en blij dat we dit van ons 
lijstje kunnen afstrepen!

Gedoneerde keukens zeer welkom
In het vorige Doelenboekje vertelde ik u dat we in september 2015 de keu-
kens in drie kinderhuizen in ons Kinderdorp Odobesti, Roemenië, zouden 
vervangen. De gebruikte keukens waren een gift van donateurs waar we heel 
dankbaar voor zijn. Het eindresultaat is prachtig! Onze medewerkers zijn 
ontzettend blij met hun ‘nieuwe’ werkplek. De kinderen helpen graag mee in 
de keuken, ze vinden het heel leuk en leerzaam. En met de extra werkruimte 
kan dat nu! Dankzij de gedoneerde keukens kunnen we weer jaren vooruit. 
Ook hierbij was uw hulp onmisbaar!

We gingen meteen aan de slag.

Helpen is altijd leuk!
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Misschien zou u zelf ook wel eens willen helpen in een van onze kinder-
dorpen voor weeskinderen. Het volgende verhaal geeft u een kijkje in 

hoe het is om daar ‘huismoeder’ te zijn. Lilian of ‘mammie’ Lilian zoals de kin-
deren haar noemen, stelt haar leven in dienst van de kinderen van El Salvador. 
Dat kan ze natuurlijk niet alleen. U staat haar terzijde met uw maandelijkse 
giften en uw niet aflatende steun.

Het is al 
heel wat 
jaren ge-
leden dat 
Lilian en 
haar man 
Julio huis-
ouders 
werden 
bij het 
kinder-
dorp in El 
Salvador. 
Het was 

even wennen, want ze kreeg meteen 
22 kinderen onder haar hoede, vari-
erend in leeftijd van vier tot dertien 
jaar. Dat was een hele organisatie, 
zoals bij het naar bed brengen bij-
voorbeeld. 

Voor het slapengaan deelden ‘mam-
mie’ Lilian, ‘pappa’ Julio en een ‘huis-
tante’ de kinderen op in groepen. Er 
werd samen met ze gebeden en er 
werden Bijbelverhalen verteld. 

Al na 3 maanden hadden ze hun 
draai helemaal gevonden.
In 2001 werd het kindertehuis flink 
uitgebreid. Na de verbouwing werden 
44 kinderen toevertrouwd aan de 
zorgen van Lilian en Julio, waaronder 
kleine kinderen, maar ook tieners. 
Dat maakte het niet eenvoudiger om 
iedereen evenveel aandacht te geven. 
Ieder kind heeft zijn eigen karakter, 
andere ‘bagage’ en andere behoeften. 
Mammie Lilian ging met liefde de 
uitdaging aan om daarmee goed om 
te gaan en alles in goede banen te 
leiden.

Lilian is heel blij te zien dat ieder 
kind zijn best doet om op zijn manier 
het meeste te maken van alle geboden 
kansen. En ze is, zegt ze zelf, inmid-
dels al grootmoeder! Een aantal van 
‘haar kinderen’ heeft al een eigen 
gezin en ze komen haar regelmatig 
opzoeken. Anderen, die nog in het 
tehuis verblijven, volgen hoger 
onderwijs en bereiden zich voor op 

een mooie toekomst. 
Lilian vindt het 
geweldig om te zien 
hoe ze zich ontwik-
kelen tot volwassen 
mannen en vrouwen 
die goed in het leven 
staan. Nagenoeg alle 
kinderen in haar 
kindertehuis heeft 
Lilian van jongs af 
aan zien opgroeien. 

Mammie Lilian 
en pappa Julio voelen 
zich rijk gezegend door God. Nu, 
na zoveel jaar, zeggen ze dat het hun 
leven ingrijpend heeft veranderd. De 
zegeningen die ze bij dit werk ervaren 
komen helemaal overeen met wat ze 
er uiteindelijk van verwachtten.
Ze hebben geleerd van ieder kind 
− iedere jongen en ieder meisje − te 
houden, alsof het hun eigen kinderen 
zijn. Ze geven ze liefde en een eigen 
thuis om zich te ontplooien; ze zor-
gen voor spirituele bagage en volgen 
ze in de levensweg die ze gaan.

Toen mammie Lilian en pappa Julio 
voor het eerst naar het kinderdorp 
kwamen, hadden ze zelf al twee 
zoons. Een derde zoon was op 
komst en werd kort daarna geboren. 
Hij groeide op te midden van de 
kinderen om hem heen. Hij vond dat 
de gewoonste zaak van de wereld en 
beschouwde alle andere kinderen als 
zijn broertjes en zusjes: “Dit is zíjn 
wereld”, zegt mammie Lilian. En 
ze voegt daaraan toe: “Dit is ónze 
wereld.”
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‘Mammie’ Lilian
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Mammie Lilian heeft een groot hart 
voor haar kinderen.

De kinderen bloeien helemaal op door de goede zorg.

Uw steun voor de kinderen in El Salvador zorgt ervoor 
dat ze een goede start maken in hun leven!



Heel hartelijk dank  
voor uw steun!
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Spoedopvang extra kinderen Guatemala
In november 2015 kregen wij een ernstig bericht van ons Kinderdorp Los Pi-
nos, Guatemala: op korte termijn sluiten 2 staatsweeshuizen. 151 jonge wees-
kinderen zullen overgeplaatst worden naar oude gevangenissen. Kille, koude 
gebouwen zonder enige geborgenheid, waar de tralies nog aanwezig zijn. Jonge 
kinderen, zonder een vader, moeder of enige warmte, die zichzelf in zulke vre-
selijke omstandigheden moeten redden. Dat kúnnen we niet zomaar laten ge-
beuren! Ons kinderdorp in Guatemala wil heel graag zoveel mogelijk kinderen 
opnemen en hun een veilig en warm thuis bieden. Maar zonder extra financiële 
ondersteuning lukt dat niet. Dankzij uw giften en betrokkenheid hebben we  
€ 20.000,- aan dit kinderdorp kunnen schenken om zoveel mogelijk weeskin-
deren op te vangen.
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Wat u mogelijk heeft gemaakt...
PR

O
JE

CT
D

O
N

AT
IE

S 
1 

JU
LI

 2
01

5 
T/

M
 3

1 
JA

N
UA

R
I 2

01
6

W
AT

 U
 M

O
G

EL
IJ

K
 H

EE
FT

 G
EM

A
A

K
T

Met een totaalbedrag van € 137.100 zijn van 1 juli 2015 t/m 
31 januari 2016 de volgende projecten ondersteund:

Projectland Besteed aan Speciaal Bedrag

Roemenië  structurele hulp  €  70.100,-
Dominicaanse Republiek  voedselhulp bijdrage operatie Raul €  30.000,-
Guatemala  extra opvang kinderen €  20.000,-
Congo   €  17.000,-

Totaal   €  137.100,-
gemiddeld per maand   €  19.586,-
Waarde goederentransport  1 goederentransport €  9.192,-

Kleding voor kinderen Roemenië 
In januari hebben we een transport, ter waarde van ruim € 9000,- aan goede-
ren, georganiseerd naar ons kinderdorp in Roemenië. Naast warme winterkle-
ding voor de kinderen, is ook een aantal dozen met gebreide kleding (van de 
Breigroep uit Leeuwarden) meegezonden. En zijn 5 bankstellen gedoneerd voor 
onze kinderhuizen. In het volgende Doelenboekje hoop ik u foto’s te kunnen  
laten zien. 

Guatemala 
14.59%

Dominicaanse 
Republiek 
21.88%

Congo 
12.40%

Roemenie 
51.13%

Stichting Belangen Behartiging voor 
het zeer jonge kind ( BBH ) heeft in 
2015 ruim € 17.000,- bijgedragen 
aan het kinderdorp in Congo. Wij 
zijn stichting BBH zeer dankbaar 
voor hun gulle en trouwe steun voor 
voedsel, onderwijs en medische zorg 
aan de kinderen!
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Wat hebben schoon drinkwater en 
een bus met elkaar gemeen?

Het gaat goed met ons kinderdorp 
in El Salvador. Sinds de oprichting in 
1995 is er dankzij de hulp van mensen 
zoals u al veel bereikt. Het kinderdorp 
heeft al veel kinderen een thuis mogen 
bieden. Op dit moment wonen er 46 
kinderen, die eten, drinken, kleding, 
scholing en medische zorg nodig heb-
ben. Hoe zelfstandiger het kinderdorp 
is, hoe meer kosten we kunnen bespa-
ren en hoe meer steun we de kinderen 
kunnen geven. Daarom richten we ons 
op projecten die daarbij helpen. 

Schoon drinkwater
Ons kinderdorp in El Salvador heeft 
een eigen waterbron, maar helemaal 
veilig is het nog niet. Om het drinkbaar 
te maken, wordt dit water behandeld 
met een chlooroplossing. Maar bepaal-
de parasieten zijn resistent, daardoor 
krijgen de kinderen alsnog maag- en 
darmproblemen. De enige oplossing is 
het plaatsen van speciale waterfilters. 
We willen dit zo snel mogelijk doen, 
water is tenslotte een van de eerste 
levensbehoeften. Er zijn 7 waterfilters 
nodig, met een totale waarde van  
€ 5150,- .

Bus
Tot ons grote verdriet heeft de bus van 
dit kinderdorp motorpech. De bus is 
essentieel om de kinderen van en naar 
school te brengen en het kinderdorp 
te bevoorraden. Het vervangen van de 
motor is goedkoper dan het vervangen 
van de hele bus. Daarom hopen wij, sa-
men met uw hulp, bij te kunnen dragen 
aan een nieuwe motor voor de bus.
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Ze zijn alle twee belangrijk om ons Kinderdorp El Oasis in El Salvador 
zelfstandig te laten zijn!

Cosmina kan dankzij u dromen van 
een toekomst 

Die zorg kreeg 
ze wel toen ze 
als ‘een in de 
steek gelaten 
kind’ werd 
opgevangen 
in ons 
kinderdorp 
in Odobesti. 
Eindelijk 
een liefdevol 

thuis, mede dankzij betrokken en 
toegewijde sponsors zoals u. Ze was 
pas twee jaar toen Jeugdzorg haar bij 
ons bracht. Ze denkt er vaak aan hoe 
haar leven eruit zou hebben gezien als 
ze niet in het kindertehuis terecht was 
gekomen. “Soms, als ik me wat ver-
drietig voel, moet ik daaraan denken 
en stel ik me voor hoe het zou zijn als 
ik ergens anders was en dat ik toch 
veel geluk heb gehad.”

Ze heeft in het kinderdorp ook vrien-
den gemaakt. Een speciale band heeft 

ze met ‘tante’ Gabi Zamphir. “Ze kan 
heel lekker koken, ze is intelligent en 
heeft veel levenservaring. Ik vind het 
fijn als ze met ons deelt wat ze in haar 
leven heeft meegemaakt en ons advies 
geeft.”

In het kindertehuis voelt Cosmina zich 
thuis. Ze is dan ook heel dankbaar 
voor wat de donateurs doen om dit 
mogelijk te maken. “Ik kan nu dromen 
van een toekomst.” 

Ze vertelt dat ze later graag kleren 
zou willen ontwerpen én …. een gezin 
stichten. Maar eerst wil ze graag stu-
deren en verre reizen maken. Het liefst 
naar Israël, Japan en Korea. “Ik wil 
ook goed Engels leren spreken en ooit 
nog eens een ballonvaart maken.” 
Een heel wensenlijstje dus. Het geeft 
aan dat Cosmina zin in het leven 
heeft. En dankzij donateurs zoals u 
heeft zij de kans om haar dromen 
waar te maken!  

Cosmina woont in het ICC Kinderdorp in Roemenië. Een jong, opgroeiend 
meisje met een vriendelijke, open blik. Toch heeft ze al heel wat voor de 

kiezen gehad in haar nog jonge leven. In het ziekenhuis waar ze werd geboren, 
werd Cosmina als vondeling achtergelaten. Haar moeder kon of wilde blijk-
baar niet voor haar zorgen.

Cosmina is blij met haar plek in het 

kinderdorp!

Het water wordt ook gebruikt om het eten te bereiden.
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De toekomst voor ons kinderdorp 
in de Dominicaanse Republiek

Ook voor dit kinderdorp is het 
belangrijkste doel om zelfvoorzienend 
te worden en daarvoor zijn er twee 
projecten waar we aan willen werken:

Viskwekerij biedt hoopvolle 
toekomst
De viskwekerij in het kinderdorp is 
een groot succes! Als we het uit kun-
nen breiden, dan kan het kinderdorp 
hierdoor zelfs financieel zelfstandig 
worden. Om dat te bereiken moeten 
we twee dingen aanpakken: 
•  Schaalvergroting − als we meer vis

kunnen kweken, dan hebben we
meer inkomsten.

•  Beveiliging − de kwekerij is niet
voldoende afgeschermd, waardoor
soms ongenode gasten in de vijver
komen vissen. Met betere beveiliging
kunnen we dat voorkomen.

Verlichting met zonne-energie
De verlichting in het kinderdorp is ook 
een probleem. Staatsstroom is erg on-
betrouwbaar en valt vaak uit, wat voor 
allerlei praktische problemen zorgt. 

Er is een oude 
generator, maar 
die verbruikt 
veel brandstof, 
wat erg duur is. 
De oplossing is 
zonne-energie. 
Met stroom van 
zonnepanelen 
kunnen we het 
kinderdorp goed 
verlichten, zijn we 
minder afhankelijk van staatsstroom 
en we besparen ook nog eens kosten. 
U begrijpt: voor beide projecten is 
geld nodig. Wanneer de eerste levens-
behoeften zoals voedsel, kleding en 
scholing zijn afgedekt, willen we graag 
geld opzijzetten voor de bovenstaande 
projecten. 
Want op de lange termijn besparen we 
hiermee kosten en blijft er meer geld 
over om meer kinderen in ons kinder-
dorp op te nemen. 

Uw ondersteuning is daarbij ontzet-
tend belangrijk!

Terwijl dit Doelenboekje ter perse gaat, breng ik een werkbezoek aan het 
kinderdorp in de Dominicaanse Republiek. Het is voor mij de eerste kans 

om de kinderen zelf te ontmoeten en te bekijken wat er nodig is om hun een 
toekomst te blijven bieden.

Help Raul en loop mee!

Dankzij uw gulle steun kon hij een spoedoperatie ondergaan waarmee zijn 
leven gered werd.

De operatie is geslaagd, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En nu moeten 
er grote stappen worden gezet in het helingsproces en de revalidatie. 

U kunt Raul blijven helpen!
Door bijvoorbeeld mee te doen aan de Loop Leeuwarden. Zondag 22 mei 
a.s. wordt de 10e editie van deze sponsorloop in het hartje van Leeuwarden
georganiseerd: u kunt wandelen, hardlopen, meedoen aan de nightrun en er is
zelfs een KidsRun. Maar bovenal: u kunt zich laten sponsoren om donaties op
te halen voor Raul!

Het zou geweldig zijn als we een heel ‘IKN-team’ kunnen samenstellen om 
Raul te ondersteunen bij zijn herstel. Iedereen uit het hele land is welkom en 
kan meedoen.

Wilt u zich opgeven of meer informatie? Neemt 
u dan alstublieft contact met ons op.

U kunt ons bellen via telefoonnummer: 
 06 1673 8896  of een e-mailtje sturen naar: 
info@internationalekinderhulp.nl.

Op de website van de Loop Leeuwarden 
vindt u meer informatie over de loop zelf: 
www.loopleeuwarden.frl

Kent u Raul nog? Een lieve jongen uit ons kinderdorp in de Dominicaanse 
Republiek die door een noodlottig ongeval zijn rug brak.

Raul kan alle steun gebruiken!

Met goede verlichting kunnen 

de kinderen ook ’s avonds hun 

huiswerk maken.
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Uw laatste wens een nieuw begin

IKN vangt wees- en verlaten kinderen op, kinderen die allemaal een moeilijke tijd 
hebben doorgemaakt. Sommigen zijn hun ouders kwijtgeraakt door een vreselijke 
oorlogssituatie, zijn mishandeld of vanwege extreme armoede in de steek gelaten. 
Uw hulp is en blijft nodig om deze kinderen een thuis en een toekomst te geven.

U kunt hun toekomst veilig stellen door ook aan hen te denken als u beslist hoe u 
uw nalatenschap wilt regelen. 

Een testament is de beste manier om te waarborgen dat uw laatste wensen wor-
den uitgevoerd. U kunt IKN op twee manieren begunstigen:
•  door IKN te benoemen tot (mede-) erfgenaam en een percentage van uw

nalatenschap te bepalen ten gunste van de kinderen.
•  Of u kunt IKN een legaat toekennen. Een legaat is een vastgesteld bedrag of

een bepaald goed (bijvoorbeeld een schilderij).

Wanneer u besluit om IKN als uw begunstigde op te nemen, krijgen veel meer 
kinderen de kans op een toekomst. Uw laatste wens kan het begin zijn voor een 
mooi nieuw leven. 

We begrijpen dat u mogelijk vragen hebt en wij helpen u met genoegen verder en 
staan u graag te woord. Onze voorzitter Vasili Triantos is voor u bereikbaar 
tijdens kantooruren op telefoonnummer 06 1673 8896 of u kunt een e-mail 
sturen naar info@internationalekinderhulp.nl

In elk van ons leeft de wens om iets 
goeds achter te laten en voort te leven 

in de herinneringen van onze dierbaren. 
Een van de manieren om dat te doen, 
is door de idealen te steunen die men 
ook tijdens het leven voorstond. Zoals 
kansarme kinderen een warm thuis, 
onderwijs en een toekomst te geven, 
zodat zij op hun beurt weer een positieve 
bijdrage aan de wereld kunnen leveren.

“kinderen heb je niet voor even, 
maar voor het leven.”

Een gezegde waar veel waarheid in zit. 

Wij vangen met liefde wees en verlaten kinderen op, vaak als ze nog heel jong zijn 
en beloven hen om ze nooit meer in de steek te laten. Dat betekent wel dat we 
jarenlang voor ze zorgen. Elke dag hebben deze kinderen eten, een warm huis en on-
derwijs nodig, daarom is langdurige steun zo belangrijk! Steun de kinderen daarom 
met een machtiging.

Het heeft ook voordelen voor u:
•  u geeft de kinderen zekerheid voor de toekomst.
•  u heeft geen omkijken naar uw donatie en toch steunt u de kinderen regelmatig.
•  door lagere verwerkingskosten blijft er meer over voor de kinderen.
• met een telefoontje kunt u wijzigingen doorgeven en wij regelen het voor u.

GEEF MET DEZE MACHTIGING KINDEREN EEN TOEKOMST.
  Ja, ik steun Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) doorlopend en geef kinderen een

toekomst! Daarom machtig ik IKN om tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn 
bankrekening af te schrijven:

Incassant ID: NL07ZZZ412264850000. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IKN om een SEPA-incasso-opdracht 
naar uw bank te sturen om deze afschrijving conform de opdracht van IKN uit te voeren. IKN incasseert het bedrag rond de eerste van de maand. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.N
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   € 5,00           € 7,50           Ik geef een ander bedrag: 

Periode:     per maand          per kwartaal           andere termijn, nl.:

Woonplaats:Naam: Adres:

IBAN-rek.nr:   man         vrouw        

Telefoonnummer: Datum:

  Ja, ik wil via e-mail informatie ontvangen van IKN.

E-mailadres:

Handtekening:

Geboortedatum:

Datum ingang machtiging:




