Stappen Die Tellen!
Avond4daagse 2019 actiepakket

Instructies
Hoe doe je mee met Stappen Die Tellen?
Help jij de armste kinderen in ontwikkelingslanden
aan een betere toekomst? Zet stappen die tellen en
loop dit jaar de Avond4daagse voor Wereld Dorpen
voor Kinderen!
Dit is hoe je meedoet:
• Als je dit nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor
de lokale Avond4daagse
• Vind zoveel mogelijk sponsors
• Loop de Avond4daagse uit
• Gebruik de sponsorkaart in dit actiepakket om
het geld op te halen
• Zamel het geld in
Waarom doe je mee?
Wereldwijd kunnen veel kinderen niet naar school. Vaak komt dit doordat school te ver of te
gevaarlijk is. Kinderen leggen vaak in versleten kleding en op blote voeten vele kilometers
voor school af. Zij zijn meestal ook ondervoed waardoor de reis naar school nog zwaarder
wordt. In onze Werelddorpen kunnen kinderen wél naar school en krijgen ze kleding en drie
keer per dag een gezonde maaltijd. Een van de dingen die we ze dan graag willen geven is
een nieuw paar schoenen. Voor veel kinderen is dit zelfs het eerste paar schoenen ooit.
Tijdens de Avond4daagse kan je een kind in onze Werelddorpen een nieuw paar
schoenen geven met iedere €10 die je ophaalt.

Help kinderen zoals Donaldo
Donaldo leefde samen met zijn 11 broertjes en
zusjes in armoedige omstandigheden in San Carlos
Alzata in Mexico. Als klein jongetje van 10 moest hij
al op de boerderij werken om geld bij te verdienen
voor de familie. Dit was erg lastig te combineren met
school. Ook werden ze vaak ziek, en waren de medicijnen vaak te duur. Twee jaar geleden overleed zijn
moeder aan een ziekte, die ook vanaf jongs af aan al
in armoede leefde.
Een jaar later kon Donaldo gelukkkig terecht op het
Jongesdorp in Guadalajara in Mexico. Hij wil graag
docent worden en zijn familie kunnen steunen.
Help jij nog meer kinderen zoals Donaldo aan een betere toekomst?
Begin dan een actie een loop de Avond4daagse om geld in te zamelen!

Sponsors
Sponsorkaart Stappen Die Tellen
Jij loopt de Avond4Daagse om andere kinderen een betere toekomst te geven! Hoe
veel geld weet jij in te zamelen bij familie, vrienden en buren? Hier kun je het makkelijk bijhouden. Je sponsors kunnen met een smartphonecamera of de Tikkie-app
de code op de volgende pagina scannen om jouw actie te steunen of verzamel de
bijdrage contant en doneer via de website met een ouder/verzorger.
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Betaal eenvoudig met Tikkie!
Geen contant bij de hand? Je sponsors
kunnen ook met een smartphonecamera
of de Tikkie-app deze code scannen om
jouw actie te steunen!

Contant
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Voor jou!
Laat iedereen zien dat je de Avond4daagse voor Wereld Dorpen voor Kinderen loopt!
Schrijf je naam hierop, knip het uit en speld dit (voorzichtig) op je kleding.

Mijn naam is:

Ik zet vandaag Stappen Die Tellen
om geld in te zamelen voor:

Info & contact
Over ons
Onze missie is om kinderen te helpen ontsnappen uit een leven in armoede. Wij bouwen
een mondiale gemeenschap waar geen kind meer opgroeit in armoede en onderwijs kan
volgen om zijn/haar talenten te ontwikkelen.
Wij bouwen aan een betere toekomst voor de allerarmste kinderen met ontwikkelings- en
onderwijsprojecten in de Filipijnen, Mexico, Guatemala,
Brazilië, Honduras en Tanzania. De kinderen komen uit
extreem arme gezinnen en krijgen in onze Werelddorpen
onderdak, voedsel en onderwijs. Daarnaast krijgen de
kinderen een beroepsopleiding, zodat ze na het behalen
van hun diploma snel een baan kunnen vinden en in hun
eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen
voorzien. Om extreme armoede aan te pakken focussen
wij ons op de allerarmste gezinnen en eerst op meisjes.
Door ons te steunen bouw je samen met ons aan een betere toekomst. In onze Wereldorpen
investeren wij in kinderen om de cirkel van armoede te doorbreken.
Contact
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
WG-plein Unit 332
1054 SG Amsterdam
T: 020-6266217
E: kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl
www.werelddorpenvoorkinderen.nl

