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Maximaal
bedrag Betaald

Vast
bedrag

Ik wil................................ (vul hier je naam in) graag sponsoren
Laat jouw sponsoren hieronder hun naam en adres invullen, plus het sponsorbedrag per prestatie, eventueel met een maximumbedrag. 
Mensen die ervoor kiezen een vast bedrag te geven, kunnen direct betalen via de actiepagina van school. Bij mensen die per rondje of 
spel betalen, kom je na afloop van de actie het geld inzamelen.



Ik kom met mijn school in actie voor 
leeftijdsgenootjes in landen als Ghana en 
Malawi. Help jij mij mee?
Met de ingezamelde euro’s verrassen 
we kinderen ver weg met duurzaam 
schoolmateriaal: schriften met uitwisbare 
pagina’s en een speciale pen. Het 
perfecte cadeau. Zeker op plekken waar 
het niet vanzelfsprekend is dat kinderen 

Schoolmaatjes is een initiatief van Edukans; dé ontwikkelings-
organisatie voor onderwijs. Edukans werkt iedere dag aan beter 
onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Want een kind 
dat leert, is een kind met kansen! 

Ik zamel geld in voor duurzame schoolmaterialen voor kinderen 
in ontwikkelingslanden. Met elke € 10 die ik ophaal, kan Edukans 
een kind voorzien van een uitwisbaar schriftje met speciale pen. 
Zodat hij of zij nog beter kan leren. Wil je mij helpen om onze 
Schoolmaatjes te verrassen?

ieder jaar nieuwe schoolspullen krijgen. 
Ook wordt het opgehaalde bedrag 
gebruikt om lokale juffen en meesters op 
te leiden.

Wĳ  komen in actie voor 
Schoolmaatjes omdat alle 
kinderen de kans moeten krĳ gen 
om te leren!

Samen maken we beter onderwĳ s mogelĳ k 
voor kinderen wereldwĳ d!

Dit is Edukans

Wil je mĳ  helpen?

Mijn naam is                            ik zit in groep          mijn school 
heet

Om geld in te zamelen voor onze Schoolmaatjes ga ik 

Ik ben Booky! Op mijn 
herbruikbare pagina’s 

kun je eindeloos blijven 
schrijven.

Mijn naam is Penny en 
ik vind dat álle kinderen 

moeten kunnen leren!


