
Meer informatie

Heb je nog vragen? Bel naar 088-3665435 of stuur een 
e-mail naar info@africaclassic.nl. Bij voorbaat hartelijk 

dank voor jouw steun!

BERICHT VAN DEELNEMER

SPONSOR DE BIKERS

AFRICACLASSIC.NL
H A R D  W O R K ,  M A G I C  M O M E N T S

EEN WEEK LANG MOUNTAINBIKEN VOOR 
EEN GEZOND EN STERK AFRIKA

IBAN-nummer*

Rekeninghouder*

Bedrijfsnaam

Achternaam*Voornaam*

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer*

E-mailadres

Naam team/
deelnemer

Boodschap aan
team/deelnemer

Handtekening*

Sponsorbedrag

€ 30 € 60 € 140 € 300

Ander bedrag, namelijk:   €

Ja, ik sponsor

We rekenen €0,50 administratiekosten per sponsortransactie
* Dit is een verplicht veld



Amref Flying Doctors is van oorsprong een Afrikaanse 
organisatie en vrijwel alle medewerkers zijn Afrikaans. 
Zij kennen de culturen en tradities, en kunnen daarom 

op een efficiënte manier samenwerken met de 
bevolking. Een aanpak die al 60 jaar zorgt voor 

blijvende verbetering.

“10 jaar geleden trouwde één op de vier 
meisjes nog voor hun achttiende, en nu 

dankzij Amref is dat één op de vijf. Ja, dat 
is toch wel heel mooi dat dit met onze 
sponsorbijdrage gerealiseerd wordt.” 

Lotje Kerckhaert , 
deelnemer Africa Classic

SPONSOR NU
Ga naar www.africaclassic.nl en sponsor jouw biker!

Of vul het formulier in en stuur het naar:
Africa Classic
NDSM-plein 36
1033 WB Amsterdam

In Nederland kan iedereen die medische zorg nodig 
heeft naar de dokter. In Afrika is dat allesbehalve 

vanzelfsprekend. Amref Flying Doctors werkt daarom 
aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, 

kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en 
ontsnappen aan armoede.

HET DOEL

Jouw hulp is onmisbaar!
Wij zetten ons samen in voor blijvende verbeteringen voor 
kwetsbare mensen in Afrika. Hierbij hebben we jouw hulp 
nodig! Sponsor daarom nu en maak een verschil in de levens 
van mensen die jouw steun zo goed kunnen gebruiken. 
Samen geven we hen een kans op een gezondere toekomst!

Africa Classic 
We trotseren op onze mountainbike in 6 dagen 
pittige tracks en verleggen onze grenzen 
om de wereld een beetje beter te 
maken. We bezoeken tijdens 
Africa Classic diverse projecten 
van Amref Flying Doctors en 
zien met eigen ogen waar het 
sponsorgeld naar toe gaat.

WIJ ZETTEN ONS IN VOOR EEN
GEZOND EN STERK AFRIKA

AMREF FLYING DOCTORS WEET DE WEG


