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Aanvraagformulier sponsorschap ‘The Golden House’ 
op de Phaung Daw Oo High School in de stad Mandalay in Myanmar 
 

Voornaam: ……………………………………… … Achternaam: ………………………………………… 

Straat:  ……………………………………… … Huisnummer: ………………………………………… 

Postcode: ……………………………………… … Plaats:  ………………………………………… 

Land:  ……………………………………… … E-mailadres: ………………………………………… 

Telefoon: ……………………………………… … Mobiel:  ………………………………………… 
 
Ik wens de jaarlijkse WCC-nieuwsbrief wel / niet* te ontvangen. (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Ik sponsor graag één van de (wees)kinderen die momenteel wonen in The Golden House op de Phaung Daw Oo 
High School in de stad Mandalay in Myanmar. Ik kies voor de volgende sponsormogelijkheid: 
 
O   Sponsoring van kleding en schoolspullen (€ 11,- per maand) 

O   Sponsoring van eten en drinken  (€ 20,- per maand) 

O   Sponsoring van het totaalpakket  (€ 31,- per maand) 
  
 Mijn sponsoring start vanaf de eerste van de maand ……………… van het jaar ……… 

 
Ik ga de sponsorovereenkomst aan voor de periode van één jaar en maak maandelijks het bedrag over dat hoort bij 
de gekozen sponsorvorm of betaal het gehele bedrag in één keer op bankrekening NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. 
stichting World Child Care in Berlicum. Na ontvangst van het sponsorformulier ontvang ik een factuur voor het betref-
fende deel van het lopende kalenderjaar. Daarna ontvang ik jaarlijks een nieuwe factuur. De factuur mag in één keer 
of in maandelijkse termijnen betaald worden. 
 
Na betaling van de (eerste termijn van de) factuur ontvang ik een bevestigings-email van stichting World Child Care 
en een kennismakings-email van het kind dat ik sponsor. 
 
Als ik mijn sponsorschap wil beëindigen, breng ik stichting World Child Care daarvan vóór het einde van een lo-
pend sponsorjaar schriftelijk op de hoogte. Dit om te voorkomen dat er onnodig facturen worden gestuurd. 
 
Alle kinderen verdienen natuurlijk een sponsor, maar het kan zijn dat u een specifieke voorkeur heeft. Voor de bio-
grafieën van de kinderen zie de website www.worldchildcare.org. Kijk onder ‘Project The Golden House’ en dan 
onder ‘De (wees)kinderen’. U kunt er ook voor kiezen om niet aan een specifiek kind gekoppeld te worden. 
Maak hieronder uw sponsorkeuze: 
 
O   Ik wil graag sponsoren, maar hoef niet gekoppeld te worden aan één van de kinderen. 

O   Ik heb geen voorkeur en sponsor het kind dat dit hier het meeste belang bij heeft. 

O   Mijn voorkeur gaat uit naar het kind met de naam:   ………………………………………… 

O   Mijn voorkeur gaat uit naar een jongen of meisje:   ………………………………………… 

O   Mijn voorkeur gaat uit naar een kind in leeftijdscategorie:  ………………………………………… 
 
Datum:  ………………………………………… Naam:  ………………………………………… 

Plaats:  ………………………………………… Handtekening: ………………………………………… 
 
Stuur (of mail) dit formulier compleet ingevuld naar: 
Stichting World Child Care, Milrooijseweg 9, 5258 KE Berlicum, info@worldchildcare.org 


