Alle donateurs en sponsors ontvangen twee maal per jaar
de SAC Nieuwsbrief met stand van zaken, actualiteiten
en een financieel overzicht. Bovendien kunt u op de hoogte
blijven via website www.actie-calcutta.nl

Help een kansarm kind in India aan onderwijs!

Woonplaats: ..................................................................................
Datum: ................................................................................................... Handtekening:

Mijn rekening nummer is:

Datum: ..................................................................................................... Handtekening:

E-mailadres: ..................................................................................................................................................................................................................................................

Plaats: ....................................................................................................................................

Machtiging:
Hierbij machtig ik Stichting Actie Calcutta tot wederopzegging de aangegeven
donatie in de aangegeven termijnen van mijn rekening af te schrijven.
 éénmalig

• Naam sponsorschap:
SAC besteedt uw geld aan een kind dat door u financieel
geadopteerd wordt. U ontvangt een foto en persoonlijke
gegevens van dit kind.

Betaalwijze:
 per machtiging
 per acceptgiro (niet voor maandbetaling)
 via (internet-)bankieren

Omdat SAC uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers
werkt zijn de beheerskosten laag en behoort SAC volgens
het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) tot de ’goede
doelen’ met de laagste wervingskosten van Nederland.

• Anoniem sponsorschap:
SAC wijst de sponsorschappen toe aan kinderen zonder
dat persoonlijke gegevens van de kinderen worden
verstrekt aan de sponsor.

Deze bijdrage geef ik per:
 maand  kwartaal
 jaar

De leiding van de hostels en scholen is geheel in handen
van Indiërs. SAC selecteert lokaal opererende onderwijsinstellingen die passen binnen de doelstelling van SAC.
SAC houdt regelmatig contact met de leiding ter plaatse,
om de uitvoering te controleren en nieuwe projecten
voor te bereiden.

• Hostel sponsorschap:
SAC besteedt uw geld aan kinderen die in een bepaald
hostel verblijven. U ontvangt jaarlijks informatie over
dit hostel maar niet over de individuele kinderen.
Een heel efficiënte manier om kinderen te helpen.

 € 100

SAC steunt projecten:
• per jaar circa 40 projecten van waterputten, toiletten,
bedden, meubilair, schoolboeken etc. tot bouw van
scholen en internaten.

Voor € 100 per jaar kan men een kind financieel adopteren.
Voor dit bedrag krijgt een kind in India onderwijs en zo
nodig kleding, huisvesting en voeding in een hostel bij
school. SAC kent drie soorten sponsorschappen:

 Ik word donateur en geef een bijdrage van:
 € 10
 € 25
 € 50
 € 75
anders namelijk: € .........................................................

SAC sponsort jaarlijks 3500 kinderen van 6 tot 18 jaar
verdeeld over 90 locaties:
• met basis- en vervolgonderwijs
• met voeding, kleding en gezondheidszorg
• met verblijf -indien nodig- in een hostel (internaat).

Rijst met linzen, hmm...

• sponsor

Postcode:

SAC zet zich sinds 1968 in voor de ontwikkeling van kansarme
kinderen in het bijzonder van de inheemse stammen. Het
werkgebied van SAC ligt in Calcutta (in Hindi: Kolkata) en de
drie deelstaten Jharkhand, Orissa en West Bengalen die tot
de armste gebieden van India gerekend kunnen worden.

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat doet SAC?

De gelden ontvangen van donateurs
en eenmalige bijdragen worden
door SAC besteed aan zowel de sponsoring als aan projecten. U kunt ook
zelf een project adopteren.
Natuurlijk zijn ook een eenmalige
bijdrage of een nalatenschap zeer
welkom.

School/Stichting/Vereniging: .........................................................................................................................................................................................

• donateur

....................................................................................................................................................................................................................................................

Maar... Rond 300 miljoen mensen moeten toekomen met
minder dan 1 euro per dag. Dit betreft vooral kastelozen en
inheemse stammen. Deze groepen worden gediscrimineerd
en voor hen komt van onderwijs weinig terecht.

Afzender:
Dhr. / Mevr.

Veel geld is nodig om deze kinderen geregeld en goed
onderwijs te laten volgen. Dat kan alleen met uw bijdrage.
U kunt het werk van SAC steunen als:

 Ik word sponsor van ............................. (aantal kind(eren) invullen)
 Ik kies voor:
 Hostel sponsorschap
 Anoniem sponsorschap
 Naam sponsorschap
en geef € 100,= per sponsorschap per jaar.
 Ik betaal per:  maand
 kwartaal
 jaar

Nee... De economie in India groeit met 8% per jaar,
dit komt slechts ten goede aan de bovenlaag (1/3 deel)
van de bevolking van ruim 1 miljard mensen.

Antwoordkaart

Helpt u mee?

Ja, ik wil graag de kinderen in India financieel steunen.

v o u w l ij n

v o u w l ij n

India een ontwikkelingsland?

