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Amref Flying Doctors
Jouw hulp is onmisbaar! Wij zetten ons samen in om de gezondheid van mensen in Afrika 
blijvend te verbeteren. 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. Want wie 
gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en aan armoede ontsnappen!

Africa Hike
Wij hiken 7 dagen door een van de meest bijzondere gebieden van Tanzania, de 
Usambara Mountains. In het groene hart van Tanzania wisselen steile beklimmingen en 
pittige afdalingen elkaar af. Tijdens Africa Hike bezoeken we diverse projecten van Amref 
Flying Doctors en zien we de impact van het belangrijke werk.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Bel naar 088-3665435 of stuur een e-mail naar info@africahike.nl. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor jouw steun!

JOUW SPONSORING DRAAGT BIJ AAN
EEN GEZOND EN STERK AFRIKA

Stuur dit formulier naar Africa Hike, postbus 11220, 1001GE Amsterdam
of sponsor online via www.africahike.nl

 

 

 

Ik geef toestemming om dit bedrag binnen 7 dagen te laten incasseren
We rekenen €0,50 administratiekosten per sponsortransactie.

€30,- €60,- €140,- €300,-

Voornaam* Achternaam*

IBAN*

Rekeninghouder*

Bank*

*verplicht veld

Ik sponsor (naam deelnemer/team)

Telefoon*

E-mail*

Handtekening* Boodschap

Bedrijfsnaam (optioneel)

Ander bedrag:

Adres bedrijf

 

• Voor 30 euro kunnen wij een moeder en haar twee kinderen toegang geven tot schoon drinkwater dichtbij huis 
 waardoor ze minder snel ziek worden.

• Voor 52 euro kunnen wij een meisje een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis laten doorlopen. In ons 
 alternatieve ritueel wordt de schadelijke besnijdenis vervangen door 3 dagen educatie.

• Voor 135 euro kunnen wij een verloskundige een intensieve training geven rondom veilig bevallen. Belangrijk want 
 80% van de sterfgevallen rondom de bevalling kan worden voorkomen door professioneel opgeleide 
 verloskundigen.

• Voor 610 euro kunnen we een onderwijzer opleiden om in zijn of haar klas seksuele voorlichting te geven en om 
 signalen van (een op handen zijnde) meisjesbesnijdenis te herkennen.. 

• Voor 2.520 euro kunnen we 6 ziekenhuizen in Noord-Oeganda een jaar lang van verloskundig materiaal voorzien. 
 Dit geeft medisch personeel de mogelijkheid hygiënisch te werken wat het risico op infecties aanzienlijk verkleint. 

• Voor 3.900 euro kunnen we een toilet bouwen bij een lokaal ziekenhuis. Door ziekenhuizen te renoveren en te 
 voorzien van stromend water en sanitaire voorzieningen kunnen we moeder- en kindsterfte fors terugdringen.

*Bovenstaande bedragen zijn reëel en staan symbool voor de activiteiten die Amref Flying Doctors hiervoor binnen 
haar programma’s uitvoert. Sponsordonaties van Africa Hike worden besteed aan verschillende programma’s van 
Amref Flying Doctors. 

Wat doet Amref met úw sponsorbijdrage?


