
Helpt u mee?Geef een weeskind weer 
een toekomst!

En verander een leven structureel

Sponsor een
weeskind
Als sponsor betaalt u maandelijks een vast 

bedrag aan een weeskind in Irak. Deze 

structurele hulp heeft niet alleen fi nancieel 

enorme impact, maar ook mentaal. Het 

gevoel dat iemand hen steunt, zorgt voor 

aantoonbaar beter psychisch herstel en 

ook op school presteert het kind beter.

Wat houdt spons�ring in?
U meldt uzelf aan voor de sponsoring 
en wordt gekoppeld aan één specifi ek 
weeskind

Na de eerste betaling gaat uw 
sponsoring offi  cieel in

De sponsoring loopt door tot het 
achttiende levensjaar van het kind, 
daarna kunt u kiezen of u door wilt 
gaan met sponsoren

Wilt u tussentijds opzeggen dan 
geldt hiervoor een opzegtermijn 
van 4 maanden

U ontvangt informatie over het kind 
en de omstandigheden waar hij of zij 
mee te maken heeft

Als u akkoord gaat met de sponsoring 
van dit kind sluit u hiervoor een 
contract af met de duur van een jaar

Vervolgens betaalt u het vaste 
bedrag van €68,- per maand. 
(U kunt ook betalen per kwartaal of per jaar) www.alayn.nl



Bij een lager bedrag zal uw maandelijkse bedrag alsnog aan één kind besteed worden, 

maar u zult niet gekoppeld worden aan een weeskind. Bij een hoger bedrag zal het 

volledige bedrag gaan naar het kind waaraan u gekoppeld bent.

Een ander bedrag sponsoren? 

Al-Ayn is een onafhankelijke stichting, 

die als doel heeft weeskinderen in Irak 

te voorzien in hun levensbehoeften. 

Denk daarbij aan huisvesting, kleding, 

financiën, maar ook educatie en 

psychische hulp. Sinds de 

oprichting van Al-Ayn in 2006, 

hebben wij al meer dan 100.000 

weeskinderen die in armoede leven 

geholpen. Op dit moment helpt Al-Ayn 

zo’n 60.000 weeskinderen in Irak.

Over Stichting Al-Ayn

Het is tijd levens te veranderen! 

Wilt u meer weten 

over Stichting Al-Ayn 

of heeft u vragen over 

het sponsoren van 

een kind? Steenplaetsstraat 9, 2288 AA Rijswijk

Kijk dan op: www.alayn.nl 
Of neem contact met ons op: 
+31 6 12 23 38 63
+31 70 73 70 318
info@alayn.nl




