Die droom kan werkelijkheid worden!
Hoe?

“Ik vertelde aan mijn vader, die toen 91 was, over
dit mooie project dat kinderen in nood van over
de hele wereld steunt. Hij wilde meteen peter
worden van een kind! Nu is hij met zijn 93 jaar al
twee jaar de gelukkige peter die af en toe wat
nieuws ontvangt van het kleine meisje van negen
dat hij steunt. Ze woont in Congo en heet Kintuku,
wat wil zeggen prinses!”. E.M.

Met AFN, Actie Nieuwe Families, van de
Focolarebeweging (focolare.org).
Wat doet AFN?
Actie Nieuwe Families biedt sinds de jaren 80 de
mogelijkheid om op afstand het peterschap over
een kind te aanvaarden. Zo kan het kind optimaal
opgroeien in eigen familie en land.
Uw financiële steun gaat naar:
+ het schoolgeld en andere schoolkosten
+ kleding
+ een warme maaltijd per dag
+ medische kosten.
U kunt peter worden van kinderen uit Afrika,
Latijns-Amerika, Oost-Europa, het MiddenOosten of Azië.
EEN BEETJE GESCHIEDENIS: In de jaren 70 nam de
Beweging Nieuwe Families het initiatief om
Libanese oorlogswezen op te vangen. De
onthaalgezinnen in Libanon werden financieel
gesteund door Nieuwe Families.
Vanaf 1980 werd het project uitgebreid naar
andere landen. Nu is er een lijst van 48 landen,
zodat er hulp kan geboden worden aan meer dan
15.000 kinderen, via peterschap of door giften
aan onze projecten.
Graag zouden we nog meer peters vinden!

“Ik ben arbeider en in de zomer van 2002 hebben
we beslist een kind te steunen. We begonnen na
de geboorte van onze dochter Carmen. Haar
geboorte maakte ons heel erg blij, maar we
dachten ook: Hoeveel kinderen zouden er niet op
hetzelfde moment geboren zijn, ergens in de
wereld waar ze weinig zorg en genegenheid
vinden. Het leek ons niet eerlijk dat de plek waar
je als kind geboren wordt je toekomst bepaalt.”
D.N.
Meer weten? Neem contact op met
Eric & Lut Mattern:
 eric_lut@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/afnonlusbelgium



Doe een eerste overschrijving of zorg meteen
voor een vaste opdracht op de Italiaanse
rekening van AFN onlus.

Neem contact op met de verantwoordelijken van
de Actie Peterschap AFN in België:

AFN onlus - Actie Nieuwe Families
IT55 K033 5901 6001 0000 0001 060
BIC: BCITITMXXXX
Mededeling: VOOR EEN NIEUW PETERSCHAP

Lut en Eric Mattern

Bij de overschrijving zijn er vier mogelijkheden:






maandelijks 28 € (om organisatorische
redenen gaat de voorkeur naar een
driemaandelijkse, zesmaandelijkse of
jaarlijkse overschrijving)
driemaandelijks 84 €
zesmaandelijks 168 €
jaarlijks 336 €.

AFN onlus bezorgt u een fiscaal attest dat geldig is
voor alle lidstaten van de Europese Unie. Dit
attest is uitgereikt in overeenstemming met de :
“Voorafgaande beslissing nr 2011-362 van 1
februari 2012”.

 eric_lut@hotmail.com
onderwerp: “aanvraag voor een peterschap op
afstand”
of via de post:
193, Avenue Alphonse Allard
1420 Braine l'Alleud

Krijgt u snel nieuws van ons, per post als u geen
mailadres hebt, met:
 de naam van het kind van wie u peter bent;
 een foto van uw petekind;
 de naam van het project waarlangs het
gesteund wordt;
 het adres zodat u hem of haar kunt schrijven;
 een persoonlijke code voor u als peter of
meter. U hebt die code nodig bij elke
overschrijving en ook bij contact met de
organisatie Actie Nieuwe Families.

Laat ons weten:

Eén of twee keer per jaar ontvangt u nieuws van
uw petekind. Zo gauw als het kan, schrijft het
kind zelf naar u.



Duur van het peterschap:

Dat u een eerste overschrijving hebt gedaan
en welk type van overschrijving of
bestendige
opdracht
u
kiest
(een
driemaandelijkse,
zesmaandelijkse
of
jaarlijkse).



Uw gegevens (naam, voornaam, adres,
mailadres en telefoonnummer).



Uw voorkeur voor één of (liever) meerdere
landen. Zo is er voor de organisatie keuze
naargelang de noden. Indien het niet
mogelijk is aan uw landenkeuze te voldoen,
zal u een kind toegewezen worden uit
hetzelfde werelddeel.
De briefwisseling over uw petekind verloopt
in het Italiaans, Engels, Frans of Spaans.

Door de aftrekbaarheid van uw belastingen komt
uw bijdrage voor het peterschap op 15 € per
maand.



Of u eventueel liever een meisje of een
jongen steunt.

Een duurzaam peterschap geniet altijd de
voorkeur, zodat het kind alle kansen krijgt om
volwassen en zelfstandig te worden.
Een kortlopend engagement duurt minstens één
jaar.
Indien u het peterschap dat u aanging toch wenst
stop te zetten, laat het ons dan tijdig weten. Zo
kunnen we snel op zoek gaan naar een andere
peter.
Als de bijdrage voor u te hoog is kunt u peter
worden samen met een ander gezin, enkele
collega’s of vrienden, mensen uit dezelfde buurt.
Altijd vragen we de naam van wie de
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de
bijdragen. Aan die persoon worden de
briefwisseling en fiscaal attest gestuurd.

