Sponsorprogramma

Stichting Hulp Oost-Europa
Antwoordnummer 1055
3770 VB Barneveld
Galaten 6:10

Opzetkenmer

Postzegel niet nodig

Laten we dus, in de tijd die ons
nog rest, voor iedereen het
goede doen, vooral voor onze
geloofsgenoten.

Voor oma...

...want dat is wat Pentru Bunica letterlijk betekent. Het is
een project dat gericht is op ouderen in Roemenië die een
armoedig bestaan hebben en rond moeten komen van
een klein pensioen en vaak veel geld kwijt zijn aan huur en
medicijnen. Ze kunnen nauwelijks voorzien in hun eerste
levensbehoeften.
Vanaf €5 per maand steunt u een oudere met een zakcentje,
waarvan ze zelf enkele boodschappen kunnen doen.
Met €25 per maand maakt u het verschil voor één oudere.
Met dit bedrag kunnen zij medicijnen, brandhout of kleding
kopen en thuiszorg ontvangen. Door op deze manier te
helpen, behouden de ouderen hun waardigheid, kunnen
ze voor zichzelf zorgen en voelen ze zich deel van de
samenleving.

We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren.

Help mee
aan:

JA,, ik wil een opa of oma steunen!
JA

• Medicijnen
• Brandhout
• Kleding
• Thuiszorg

Ik ondersteun met een zakcentje:
€5 of
€12,50 per maand OF ik help aantal oudere(n) à
€25/maand en wil
graag wel/ niet gekoppeld worden aan een oudere waarvan ik persoonlijke
informatie ontvang.

Meer informatie?
Ga naar
stichtinghoe.nl/
pentrubunica of
scan de QR code

Nieuwsgierig geworden?
Maak het verschil voor een ‘oma of opa’.

STEUN VANDAAG NOG en maak het
verschil voor een oudere in Roemenië!

Stap 1

Stap 2

Ik machtig stichting HOE om dit van mijn rekening af te schrijven via automatische incasso
OF ik regel het zelf via mijn bankprogramma
OF voor bovengenoemde toezegging wil ik een acceptgirokaart ontvangen
Ik wil mijn toezegging (laten) afschrijven per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar.

Stap 3

IBAN......................................................................................................................................................................................................................................
Voorletter(s)........................................................................................................................................................................

Dhr.

Mevr.

Achternaam ...................................................................................................................................................................................................................
Adres....................................................................................................................................................................................................................................
Postcode................................................................................Woonplaats..............................................................................................................
Geboortedatum*........................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer*.....................................................................................................................................................................................................
E-mailadres.....................................................................................................................................................................................................................
Datum......................................................................................Handtekening........................................................................................................
*

Niet verplicht

Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting Hulp Oost-Europa om een incassoopdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden. Stichting Hulp OostEuropa, incassant ID NL35ZZZ411796750000, Veemweg 2, 3771 MT Barneveld. Uw ingevulde
gegevens worden niet gedeeld met derden.

Stuur deze bon op of mail (foto/scan) naar info@stichtinghoe.nl
Privacy tip: Wilt u de kaart per post terugsturen? Stop de kaart in een gesloten envelop.
Of vouw de flyer na het invullen van de kaart weer dicht. Plak de randen dicht met plakband
en stuur de flyer terug.

