
Hope4Kids Genemuiden bestaat uit de 6 
gastgezinnen uit Genemuiden. Deze gezin-
nen krijgen 2 keer per jaar 1 of meerdere 
kinderen uit Roemenië met medewerking 
van stichting Hope4Kids. 

Zij hebben ‘echt’ contact met de kinde-
ren en weten wat ze nodig hebben. We 
willen de ‘pleeg’ kinderen en andere kin-
deren in Roemenië een goede toekomst 
geven!

Fam. Beens 
(Nicoleta)

Fam. W.Beens
(Carla & Leonardo)

Fam. Last
(lonut)

Fam. Schurink(Paula)

Fam. Eenkhoorn(Ita)

Hope4Kids heeft als doelstelling Roemeense kindertehuiskinderen 
kans op een betere toekomst bieden door hen één of twee keer per jaar 
op te nemen in hetzelfde Nederlandse gastgezin. De kinderen kunnen 
hier een gezinsleven ervaren en de liefde en aandacht die hierbij hoort. 
Kinderen een familie geven, waarop ze altijd terug kunnen vallen en die 
hen kan begeleiden naar een zelfstandige toekomst.

Hieruit ontstaat een volgend doel: Door de ervaringen die in het Ne-
derlandse gastgezin zijn opgedaan, kan het kind op volwassen leeftijd 
een eigen gezinsleven draaiende houden. Als deze doelen bereikt zijn, 
wordt een vicieuze cirkel doorbroken en kunnen de toekomstige kin-
deren opgroeien bij de eigen ouders in plaats van in een kindertehuis. 
Daarnaast bieden we ter plekke hulp om de (leef)omstandigheden van 
de Roemeense kinderen te verbeteren. Een Olympiaan houdt altijd het jasje aan.

Van maart t/m december 2018 zijn wij,  
stichting Hope4Kids, het 2e/3e 
wereldproject Zwartewaterland.

SCOREN was nog

nooit zo leuk!
Hope4Kids doelpuntenactie

Fam. van der Wal 
(lonut)



Een sponsoractie die scoort
Tijdens de doelpuntactie zijn alle doelpunten van DESZ, Olympia ’28 en 
Sportclub Genemuiden geld waard! Alle teams en spelers kunnen meedoen 
en iedereen kan doelpuntsponsor worden. Zo kunnen jullie op een leuke en 
sportieve manier geld inzamelen voor een goed doel (Hope4Kids).

intekenlijst
Wilt u mij en mijn team sponsoren voor een goed doel? Zo ja, vul uw gegevens in op de intekenlijst.

Bij ‘eenmalig bedrag’ hoeft u geen mailadres in te vullen. Wilt u ‘per doelpunt’ sponsoren? Vul dan een bedrag 
per doelpunt in maar ook een maximaal bedrag. Het mailadres gebruiken we om de einduitslag bekend te 
maken. Per mail stuurt de organisatie het bankrekeningnummer/betaallink om het bedrag over te maken.
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Hoe werkt de Doelpuntactie?

Maak kans op een leuke 
prijs!
Scoren was nog nooit zo leuk en dit wordt nu nog 
leuker! Tijdens de doelpuntactie leveren de doel-
punten van jullie team namelijk geld op voor het 
goede doel. Met de doelpuntactie maak je kans op 
mooie prijzen. Lever voor 22 september je spon-
sorformulier in en maak kans op een leuke prijs! 
Alle deelnemende spelers maken even veel kans, 
het maakt niet uit hoeveel sponsorgeld je hebt op-
gehaald!

Scoren was nog nooit zo leuk!

SCOREN VOOR HET

GOEDE DOEL!

Spelers gaan eerst op zoek naar doelpuntenspon-
soren voor hun eigen team. Een doelpuntenspon-
sor betaalt een bijdrage voor elk doelpunt dat het 
betreffende team scoort tijdens de actie. De ac-
tie duurt één maand (zaterdag 22 september t/m 
zaterdag 13 oktober). Alle gescoorde doelpunten 
van jouw team tellen mee.

Jouw intekenlijst lever je in bij je leider, na afloop 
van de actie worden alle doelpunten van jouw 
team bij elkaar opgeteld. Jouw sponsor krijgt dan 

een e-mail met het bedrag wat hij/zij moet beta-
len, in deze mail staat het bankrekeningnummer/ 
betaallink waar het bedrag naar overgemaakt kan 
worden. Of ze mogen direct geld meegeven bij het 
invullen van de sponsorlijst.

Wil je op de hoogte blijven, like onze Facebookpagina www.facebook.com/hope4kidsprojectgenemuiden | Wil je ons 
een gift doen? NL97 RABO 0321 4920 05 t.n.v. Helmich Post (rek.nr. 2e/3e wereldprojecten Zwartewaterland)

Voornaam Achternaam E-mailadres                   € per doelpunt (Max €)    Of eenmalig €      Betaald

Jan  Janssen janjansen@jansen.nl  1,00 (max. € 10,00)  -      - 

Naam :                                       Mailadres: 

Vereniging :        Team:                 

Alles op een rijtje

1. Zoek sponsors (ouders, buren, familie, vrienden, etc.)
2. Lever de intekenlijst + geld in op zaterdag 22 september bij de leider van je team
3. De ‘per doelpunt’ sponsors krijgen na 13 oktober een mail van de organisatie


