Vanaf wanneer start het peetouder‐
schap?
Het peetouderschap kan om het even
wanneer van start gaan. Bij voorkeur
krijgen we jouw eerste bijdrage bij het
begin van het nieuwe schooljaar, zodat
het kind een jaarlang onderwijs kan ge‐
nieten.
Wat kan ik van Benefiet Haï verwach‐
ten?
De gezinssitua e van de mama’s, pa‐
pa’s of familie van de kinderen wordt
opgevolgd door onze projectverant‐
woordelijken, die in nauw contact
staan met de kinderen. We proberen
minimum één keer per jaar met één
of meer medewerkers van Benefiet
Haï de kinderen persoonlijk te ont‐
moeten.
Als peetouder ontvang je het eindrap‐
port van je petekind en minimum één
keer per jaar een persoonlijke update.

Ik wil een kind steunen. Wat moet ik
nu doen?
Stuur een mailtje met iets meer over
jezelf of je gezin, eventueel een foto,
en je contactgegevens naar
vzwbenefiethai @gmail.com
Wij werken voor jou een voorstel uit
met een profiel van een petekind en
sturen je een beknopt dossier om jouw
peetouderschap te beves gen.

Dankzij jou steun kunnen wij
onderwijs garanderen voor
één van de kinderen van
Port-au-Prince en het kind
op die manier de mogelijkheid bieden zijn of haar talenten te ontwikkelen.

vzw Benefiet Haïti
Sint-Antelinksstraat 8
9550 Herzele
0487/31 21 93
www.benefiethaiti.be
BE87 7370 3056 0194

Benefiet Haïti
zoekt
50 peetouders.
Word jij
één van hen?

Met

1 euro per dag

bezorg jij een kind aan de
andere kant van de wereld
een betere toekomst.
Vzw Benefiet Haïti zet zich in
voor een 1000-tal kinderen
in de hoofdstad van het
armste land van het
westelijk halfrond. Om onze
hulpverlening te kunnen
blijven garanderen zijn we
op zoek naar een vaste
inkomsten voor onze
organisatie. Dit willen we
realiseren via peter- en
meterschappen.
Hoe wij het zien, ontdek je
hier.

Peetouder worden bij Benefiet Haï ,
wat betekent dat precies?
Peetouderschap bij Benefiet Haï
houdt in dat je een kind dat gelinkt is
aan één van onze projecten steunt in
zijn opleiding en toekomst. Dankzij
jouw bijdrage kan een kind een jaar
lang onderwijs volgen in de school die
wij in 2010 heropgebouwd hebben. Je
steunt op die manier niet alleen de
persoonlijke ontwikkeling van het kind,
maar je werkt ook mee aan verder
uitbouw van onze projecten.
Hoe bepaalt Benefiet Haï welk kind
geholpen wordt?
De selec e wordt zorgvuldig uitgevoerd
door de verantwoordelijke van onze
projecten ter plaatse. Concreet wil dit
zeggen dat Julie Ferneus de meest
hulpbehoevende straatkinderen van
haar zomerproject Espace Timoun
selecteert en ook Pastoor Ernst een 10‐
tal kinderen wiens financiële toestand
penibel is aanbeveelt. Zij maken per
kind een standaard dossier op en
sturen dit door naar Benefiet Haï .

Kan ik zelf bepalen wie mijn petekind
wordt?
We helpen je graag een petekind te
kiezen. Eenmaal je je interesse voor
peetouderschap hebt aangegeven,
sturen we je een overzicht van alle
beschikbare petekinderen. Heb je
geen voorkeur? Dan kiezen wij voor
jou het kind dat het meest hulp nodig
hee .
Wat kost het om peetouder te
worden?
Als peterouder stort je een
maandelijkse bijdrage van 30 euro
aan Benefiet Haï . Dit bedrag gaat
integraal naar de school van pastoor
Ernst, waar jouw peterkind les zal
volgen. Hiervoor krijgt jouw petekind
een boekenpakket, een uniform en
een jaar lang de mogelijkheid om zijn/
haar talenten te ontwikkelen. Jouw
bijdrage wordt ook geïnvesteerd in de
werking van de school.

