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WelKom !

Als sponsor bij de “internAtionAl Children’s CAre belgië vzw”, Afgekort iCC belgië.

nAmens de kinderen, die een kAns op een beter leven krijgen omdAt u om hen geeft, willen wij 
u bedAnken.

wij willen grAAg helpen om uw sponsorsChAp tot een ervAring te mAken wAArAAn zowel u Als 
uw sponsorkind plezier zullen beleven.

kinderen vAn over de hele wereld vinden het leuk om brieven, foto’s en kAArten te ontvAngen, 
zeker vAn een vriend(in) uit een Ander lAnd. vAAk bewAren zij de briefjes die zij krijgen Als een 
wAArdevol bezit.

in dit doCument vindt u hopelijk de meeste Antwoorden op uw vrAgen. moCht dit niet het ge-
vAl zijn, dAn horen wij het grAAg vAn u.

Uw contactpersoon:

Ronny Van Dessel 
Sijsjesstraal 26 
2800 Mechelen 
015/ 20 01 49 
0499/71 98 78 
Ronny.Van.Dessel1@telenet.be

Info:

http://www.icc-belgie.be

http://www.icc-belgie.org
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Financiële vragen

hoe Kan mijn maandelijKse bijdrage mijn Kind helpen?
Uw financiële steun komt direct ten goede aan het kind dat u sponsort en zorgt ervoor 
dat uw kind voedsel, kleding, schoolspullen, medische hulp en liefdevol onderwijs 
krijgt.

hoe lang mag iK mijn Kind sponsoren?
U mag uw kind sponsoren zo lang als u dat wenst en wij hopen dat u een warme, per-
soonlijke relatie met uw kind zult krijgen. 
Sommige van onze sponsors helpen hetzelfde kind van de vroege kindertijd door de 
periode van middelbare school of vervolgonderwijs heen totdat de jonge persoon 
onafhankelijk wordt.

 
Wij krijgen ook oudere kinderen op het project die nooit scholing hebben genoten. 
Omdat wij ook hen willen helpen om hun eerste opleiding af te ronden, maken wij geen 
verschil in leeftijd. Indien de kinderen serieus en gemotiveerd door willen studeren op 
universitair niveau is het ook mogelijk hen hierin tegemoet te komen in de kosten die 
de opleiding met zich zal meebrengen. Zodoende is het mogelijk dat u uw kind kan 
sponsoren, ook al is hij reeds 18 jaar geworden.
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ben iK de enige sponsor van mijn Kind?
De meeste kinderen hebben meer dan 1 sponsor. De kosten van de totale zorg 
voor een kind kan oplopen tot € 400,- per maand. Voor de meeste sponsors is het 
onmogelijk om dit op te brengen. Daarom heeft een kind meerdere sponsors. 
Ze krijgen niet meer sponsors dan zij nodig hebben.

Wat gebeurt er als mijn Kind het project verlaat?
Indien uw kind het project verlaat, dan wordt u gelijk op de hoogte gesteld van de 
situatie en wordt een voorstel gedaan om een ander kind te sponsoren. Indien dit laatste 
niet geaccepteerd wordt door u, dan horen wij dat graag.

Waar moet iK het sponsorgeld voor mijn Kind naar toe 
sturen?
Wij verzoeken u om uw sponsorgeld over te maken op het rekeningnummer van ICC 
België. Zo is het voor ons makkelijker om onze sponsoradministratie bij te houden. Wij 
maken het over naar de bankrekening van de projecten.

ontvang iK een betalingsbeWijs?
Indien u daar prijs op stelt kunnen wij u een afschrift 
sturen waarop u uw donaties voor die periode kunt zien. 
Wanneer u vragen heeft over 
uw sponsorrekening, neemt 
u dan gerust contact op met 
onze penningmeester. Zij zal 
dan haar best doen uw vragen 
te beantwoorden of de juiste 
aanpassingen aan te brengen.
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correspondentievragen

mag iK met mijn Kind schrijven?
Ja! Heel graag.  De kinderen vinden het heel leuk om brieven te ontvangen en wij 
moedigen hen aan om deze te beantwoorden. Onthoud dat uw kind net zoveel interesse 
kan tonen als u in hen.

U kunt het beste beginnen met eerst een paar zinnen te schrijven over u (en uw gezin), 
met hoeveel personen u bent en waar u woont. Later kunt u meer vragen over uw kind. 
U kunt vertellen over uw hobby’s, huisdieren en activiteiten. Wilt u, wanneer u met ons 
of met het kind correspondeert, altijd het sponsornummer en de volledige naam van het 
sponsorkind vermelden? Dit om verwarring te voorkomen.

U kunt in het Engels schrijven aangezien er op het project iemand is die de 
brieven voor de kinderen kan vertalen. Engels is echter hun tweede taal, 
hetgeen verklaart waarom de vertalingen vaak in gebroken Engels zijn. 
De brieven van uw sponsorkind die wij ontvangen op kantoor, worden altijd eerst 
vertaald, voordat wij het naar u doorsturen.

hoe lang Kan iK mijn brieven maKen?
Liefst brieven van één bladzijde. Dan zijn ze voor uw kind eenvoudig om te begrijpen 
en neemt het niet zo veel tijd om ze te vertalen.

hoe vaaK Kan iK schrijven?
U kunt net zo vaak schrijven als u wilt. U moet er echter wel aan denken dat uw 
kind misschien nog niet de leeftijd heeft bereikt waarop hij /zij in staat is om terug te 
schrijven of dat hij/zij niet zo vaak zal schrijven als u dat doet. Iemand ter plaatse zal 
de kinderen aanmoedigen om zo snel mogelijk terug te schrijven.

Waarom duurt het soms zo lang voordat iK Wat van mijn 
Kind hoor?
De postbezorging is in sommige landen niet helemaal betrouwbaar en/of functioneert 
niet goed. Het is mogelijk dat sommige van uw brieven hun bestemming niet bereiken. 
Het komt ook voor dat de medewerkers van het project de tijd nodig hebben om uw 
schrijven te vertalen.

Communicatie met uw kind levert dus het nodige geduld op. Alvast bedankt voor uw 
begrip.
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diverse andere vragen

Waarom Worden de namen en/oF geboortedata Wel eens 
veranderd?
Het kan voorkomen dat er verwarring is over de naam of de geboortedatum van een 
kind. 

Wij stellen sponsors dan altijd op de hoogte van een verandering in een naam van een 
kind of een geboortedatum. 
Wanneer een kind bij ons komt, krijgen we in sommige gevallen niet de juiste 
informatie. Als er bijvoorbeeld geen geboortebewijs is moeten we vertrouwen op de 
volwassene die het kind brengt of op het kind zelf. Soms is het kind bekend onder een 
bijnaam, die niet op het geboortebewijs staat. Ook kan het kind zijn/haar naam anders 
spellen. Bijvoorbeeld de naam ‘Jenny’, de ‘Y’ wordt uitgesproken als een ‘J’, dus kan 
de naam gespeld worden als ‘Yenny’, ‘Yeni’ of een andere variant. 
Soms is er zelfs verwarring over wie nu echt de vader en moeder zijn. In landen 
met een Spaanse achtergrond, zoals Guatemala, hebben de meeste mensen twee 
achternamen. De eerste naam is de achternaam van de vader, de tweede naam is de 
meisjesnaam van de moeder.   Het is niet altijd duidelijk welke de correcte naam is.

Het komt regelmatig voor dat als we 
een geboortebewijs voor een kind 
krijgen, we erachter komen dat de naam 
die geregistreerd staat niet dezelfde 
is als de naam die het kind draagt. 
Dezelfde soort problemen komen we 
tegen als we de juiste geboortedatum 
willen vaststellen. De officiële 
geboortedatum op het geboortebewijs 
wijkt regelmatig af van de datum die 
bekend is bij het kind. Het kan zelfs zo 
zijn dat de officiële datum niet juist is. 
Ook wanneer een kind de verjaardagen 
op een bepaalde datum gevierd heeft en 
er dan ontdekt wordt dat de feitelijke 
datum anders is, moeten de bestuurders 
van het project beslissen welke datum 
ze zullen gebruiken voor het kind.
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mag iK cadeaus sturen aan mijn Kind met Kerstmis,  
verjaardagen en andere speciale gelegenheden?
Wij stellen uw vrijgevigheid voor deze kinderen zeker op prijs en de kinderen 
zijn altijd erg blij als ze cadeaus ontvangen. Wij hebben een geschenkenfonds op-
gezet om de geschenken voor de kinderen te beheren. Wij vragen u alleen iets 
te schenken in contanten met de vermelding “Gift voor het kind dat ik sponsor”. 
De redenen om deze methode te gebruiken zijn:

1. Het schenkingsfonds sluit de situatie uit dat één kind meer ontvangt dan de 
andere kinderen omdat zijn/haar sponsor een groter cadeau kon geven

2. Douanetarieven en problemen bij de verzending maken dat het niet praktisch is 
om pakjes te sturen

3. Er is een groot gevaar voor diefstal of het kwijt raken van de cadeaus die naar 
deze landen gestuurd worden.

Wij willen onze kinderen zo gelijkwaardig mogelijk behandelen. Om deze reden heeft 
ieder land zijn eigen geschenkenfonds waar wij het geld naar toe sturen. Van dit geld 
krijgen de kinderen dan met Kerst en met hun verjaardag een cadeau. De kinderen we-
ten dat alles wat zij krijgen van hun sponsors komt.

Wat voor soort onderWijs Krijgt mijn Kind?
Het centrum van de activiteiten in het kinderdorp is de door de overheid erkende ba-

sisschool. De school geeft speciaal 
onderwijs aan de kinderen met een 
achterstand. Zij krijgen ook bijbel-
lessen en ze krijgen les van toe-
gewijde christelijke onderwijzers. 
Later krijgt het kind de gelegen-
heid om een middelbare school of 
beroepsopleiding te volgen.


