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Aanmelden voor het SPONSORPLAN van Stichting Nusfalau. 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode woonplaats:  

E-mailadres:  

Maandelijks bedrag in  €    
Sponsering voorkeur Ouder / kind / 

overig: 
 

 
Hartelijk dank dat u hebt aangegeven om het sponsorplan te steunen d.m.v. een 

maandelijkse bijdrage. 

Om enige continuïteit te hebben is de basis afspraak dat de sponsoring voor minimaal 5 jaar 

is. De stichting als uitgangspunt dat kinderen tot maximaal hun 18e jaar gesponsord 

worden. Als stichting trachten wij elk jaar elk gezin / kind dat gesponsord wordt te 

bezoeken zodat we een goed zicht houden op de situatie. Van dit bezoek wordt een verslag 

en evt foto’s gemaakt en als sponsor krijgt u dan de informatie van uw gesponsord kind / 

familie. Onze contact persoon Ds. Pal Szekrényes is ook een belangrijke informatie bron. 

De verzoeken voor sponsoring komen altijd via hem binnen waarna het e.a. beoordeeld 

wordt door het bestuur van de stichting. 

De toewijzing van een kind  / oudere geschied op basis van de beschikbaarheid, dus de 

vraag vanuit Roemenië. Wij proberen aan uw voorkeur te voldoen. 

 

Elke maand zal het door u gestorte bedrag worden overgemaakt naar de rekening van onze 

werkgroep in Roemenië. Daar zal ons contactpersoon in Roemenië, de baptisten predikant 

ds. Pál Szekrényes, er voor zorgen dat het geld bij de betreffende gezinnen terecht komt. 

Hij controleert tevens of het geld goed wordt besteed.  

 

Om er voor te zorgen dat het geld eind van de maand overgemaakt kan worden verzoeken 

wij u om voor de 15e van de desbetreffende maand het geld over te maken op het nummer 

van de stichting: “NL73INGB  0673893111  t.n.v. Stichting Nusfalau” onder vermelding 

van het KSP of OSP nr dat u nog medegedeeld krijgt met de overige informatie. 

Stichting Nusfalau is een ANBI stichting, dat betekend dat u uw giften kunt aftrekken van 

de belasting. 

 

Wilt u deze brief naar de secretaris sturen, dat kan via post of e-mail. 

http://www.nusfalau.nl/

