Handvest voor Peterschap - Kinderen Derde Wereld - Virlanie Foundation Inc.

In het kader van haar peterschapprogramma verbindt de Stichting Virlanie zich tot het
volgende:
 De stortingen zullen gebruikt worden voor de verschillende behoeftes van de kinderen zoals:
Schoolkosten (inschrijving, uniform, transport…), medische kosten (hospitalisatie,
geneesmiddelen, voedingsupplementen…), sport en ontspanning…
 Van het bedrag van uw peterschap zal ten minste 90 % toegekend worden aan de noden
van de kinderen en slechts 10 % maximum zal gebruikt worden voor de werkingskosten
zoals portkosten, bureelmateriaal enz.
 De stichting verbindt er zich toe om u tweemaal per jaar een informatiebrief te sturen over
het leven in het tehuis of het programma dat u ondersteunt. U ontvangt ook gratis zes maal
per jaar het informatieblad “Kinderen Derde Wereld” van de vzw Kinderen Derde Wereld.
 Uw steun is voor 45 % aftrekbaar van de inkomstenbelastingen. Hiervoor zal de vzw
Kinderen Derde Wereld u eenmaal per jaar een fiscaal attest toesturen.
De peter/meter verbindt zich op zijn beurt:
 Om een maandelijkse storting te doen van minimum 20 euro voor een kind in de lagere
school en minimum 30 euro voor een leerling in het secondair. Voor een student aan de
universiteit bedraagt de som minimum 90 euro per maand of meer naargelang de
gekozen studies.
 Om gedurende minimum een jaar peter/meter te blijven. Peterschap kan maar
doeltreffend zijn op lange termijn. Vanzelfsprekend kan de peter zijn betalingen stopzetten
ingeval van persoonlijke moeilijkheden of een meningsverschil met de politiek van de
stichting. Gelieve dan op voorhand de vzw Kinderen Derde Wereld te verwittigen.
 De peter/meter kan kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse stortingen. Kiest men voor
maandelijkse stortingen, is het aangeraden om deze via een permanente opdracht via uw
bank te regelen om de kosten te beperken.
 De betaling zal gebeuren op de rekening 000 – 0039999 – 35 van Kinderen Derde Wereld
vzw, Dinantstraat 5 / bus 11, te 1000 Brussel. (met vermelding Virlanie – naam kind of
programma)
Opmerkingen en raadgevingen:
Wanneer u een geschenk wenst op te sturen aan uw petekind (zonder enige verplichting) voor zijn
verjaardag of voor Kerstmis, bedenk dan dat het kind in een gemeenschap of in een familie leeft
met andere kinderen, die niet altijd een peter of meter hebben. Dan kan (educatief) speelgoed, een
puzzel, tekenmateriaal, enz. het petekind en ook zijn hele “familie” meer plezier bezorgen.
Door het zeer warme klimaat dragen de kinderen het hele jaar door een short en T-shirt (ter
plaatse zeer goedkoop). U kunt uw petekind een foto sturen van uzelf en uw gezin. Af en toe een
postkaart zal het kind een groot plezier doen. Maar verwacht niet altijd onmiddellijk een antwoord
terug, want de ‘mama’s en papa’s van 20 kinderen of meer hebben veel werk, alsook de sociaal
assistenten actief in de sloppenwijken van Manilla.

Voor meer informatie kunt u ons kantoor contacteren:
Kinderen Derde Wereld vzw
Dinantstraat 5 / bus 11 - 1000 Brussel
Tel. 02 503 11 53
E-mail: etm.kdw.brussels@skynet.be - contact: Johanna Vandamme
www.kinderenderdewereld.be

