A.M.I.E. helpt al 30 jaar lang de
kinderen in de derde wereld.
Sinds de oprichting van de vzw door
Marie-Therèse en Jean Flipot, werken
vrijwilligers onvermoeibaar verder aan de
ondersteuning van kinderen in armoede.
Deze vrijwilligers vormen een ware brug
tussen de vele peters en meters, sponsors
en weldoeners en arme kinderen over de
hele wereld.
A.M.I.E. stelt U drie vormen van peterschappen
voor.
Langs individuele peterschappen heeft U de
mogelijkheid om een kind persoonlijk te helpen in
zijn lagere of middelbare studies en hem/haar via
briefwisseling te leren kennen en ondersteunen.
Door een beroepspeterschap kan u individueel een
jongere helpen een concreet beroep aan te leren
langs een professionele specialisatie. Zo krijgt hij of
zij een ware kans in het leven.
De groepspeterschappen richten zich tot jongeren
die deel uitmaken van eenzelfde weeshuis of
beroepsschool die ondersteund wordt door A.M.I.E.
A.M.I.E. stelt U verschillende projecten voor.
U kan, samen met ons, een aantal specifieke projecten sponsoren zoals de aankoop van
schoolmateriaal, of nog van rolstoelen… Maar A.M.I.E. ondersteunt ook weeshuizen, als
het ware als een langdurig project (o.a. verbouwing van sanitair, aankoop van kippen en
varkens, een waterpomp, ...).
Verder werkt A.M.I.E ook aan de bevordering
van georganiseerde gezondheidszorg zoals
mobiele klinieken in krottenwijken, free clinics,
…
Zou U ook een minder bedeeld kind willen
ondersteunen? Open uw hart, doe de stap.
Contacteer ons vlug voor nadere informatie

www.amie-be.org

Uit liefde voor kinderen –Uit respect voor de weldoeners
In België werkt A.M.I.E. enkel met vrijwilligers. Zij geven hun
tijd en inzet uit idealisme. De vzw is eenvoudig en doeltreffend
gestructureerd. Er worden zeer weinig werkingskosten gemaakt
(minder dan 1% van de giften) en deze zijn steeds kleiner dan de
diverse kleine inkomsten (zoals bankintresten bv.).
A.M.I.E. weigert elke dure publiciteit. Zij groeit langzaam door
mond-aan-mond reclame. De weldoeners zijn haar uitstraling.

•
•
•

A.M.I.E. mag met fierheid zeggen dat elke
gekregen euro integraal naar de kinderen
in de derde wereld gaat.
Als erkende vzw, schrijft A.M.I.E. fiscale
attesten uit voor giften vanaf 30-€ per jaar.
Driemaandelijks verschijnt "Ons Krantje",
uitgave voor permanente informatie naar
de weldoeners.

•
•

We hebben contactpersonen die de
uitvoering van peterschappen en
projecten ter plaatse van kortbij volgen.
Onze landenverantwoordelijken gaan
regelmatig ter plaatste en brengen
controle en verslag uit.

A.M.I.E. is onderverdeeld in verschillende comités, voor projecten, voor landen of peterschappen.
U kan best contact nemen met Rob Tas, onze vicevoorzitter:
Rob Tas, Diesteweg 95, 2440 Geel; telefoon: 041.72.00.28; e-mail adres: roberttas@hotmail.com
Meer details vindt u nog op onze web site: www.amie-be.org

♥Donor-formulier:
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Mr / Mevr : …………………………………………………….………………………………………………
Volledig adres…………………………………………………………………………………………………..
Tel + E-mail: …………………………………………………………………………………….……………..

Ik doe hierbij een eenmalige schenking van …………-EUR
Voor ondersteuning van volgend specifiek project: ………………………………………
Ik laat A.M.I.E. beslissen voor welk project dit geld wordt ingezet:
Ja, ik wil graag peter/meter worden en een kind persoonlijk ondersteunen. Neem aub contact
met mij op om te bespreken hoe dat best geregeld wordt.
Mijn voorkeur gaat naar:
Haïti
Peru
Filippijnen
Stort aub uw bijdrage op bankrekening 000-3256960-88 van vzw A.M.I.E. , Ericastraat 9, 2440 Geel.
Ik ontvang graag een fiscaal attest.

Datum, …………………………., Handtekening:
Terug testuren naar: RobTas, Diestseweg 95 – 2440 Geel – Tel 014.72.00.28

