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SAMEN 
VOOR 

EEN 
BETERE 

WERELD



Children Asking is een low-budget vrijwilligersorganisatie waarbij
uitsluitend die taken, die voor het handhaven van een hoge 

kwaliteit noodzakelijk zijn, door professionals worden verricht.

Wij aanvaarden de Bijbel als het ‘Woord van God’ en onze bestuursleden 
hebben een levende realtie met Jezus Christus. 

Wij zetten ons in voor ‘Kinderen in Moeilijke Omstandigheden’. Dat zijn 
kinderen die zonder externe hulp niet kunnen opgroeien volgens de 

voorwaarden van de ‘Rechten van het Kind’, zoals die door de Verenigde 
Naties zijn vastgesteld.

Wij geven 
onderwijs 

aan kansarme 
kinderen op 

basis van een 
curriculum 

gebaseerd op 
de 7 Bijbelse 

principes

Wij doen dat 
in 8 landen aan 
13.648 kinderen 

die via 156, 
financieel 

zelfstandige, 
partners 
door ons 
begeleid 
worden.

Wie zijn wij en wat doen we?



Adopteren voor instellingen
Voor wie:
• Bedrijven
• Verenigingen
• Scholen
• Kerken (zondagsscholen, jeugd- en huisgroepen)

U adopteert:
• Een project tot 100 leerlingen.
• U draagt € 150,-- p/m bij.
• Wij koppelen u of uw 

vertegenwoordiger(ster) aan onze 
coördinatrice.

U adopteert:
• Een regio tussen 101-500 leerlin-

gen.
• U draagt € 300,-- p/m bij.
• Wij koppelen u of uw 

vertegenwoordiger(ster) aan onze 
regio-coördinatrice.

U ontvangt U ontvangt
• U krijgt periodiek (minimal 2x per 

jaar) een voortgangsrapportage.
• U kunt, tegen eigen kosten, het 

project bezoeken.
• U kunt (in samenwerking met ons)

eigen acties opzetten.
• U krijgt een gratis A5 advertentie 

(ter waarde van € 500,--)* in de 
glossy ‘het VERGEZICHT’.**

• U krijgt 10% korting op de jaarlijkse  
gala-avonden (bij 10 couverts € 175,--).

• U krijgt periodiek (minimal 2x per 
jaar) een voortgangsrapportage.

• U kunt, tegen eigen kosten, het 
project bezoeken.

• U kunt (in samenwerking met ons)
eigen acties opzetten.

• U krijgt een gratis A4 advertentie 
(ter waarde van € 800,--)* in de 
glossy ‘het VERGEZICHT.’**

• U krijgt 25% korting op de jaarlijkse  ga-
la-avonden (bij 10 couverts € 437,50).

Om u en het project/regio aan elkaar te koppelen, ontvangen u en de project/regio coör-
dinator, een zilver- /goudkleurige ingelijste plaquette. Hierop staat naast uw full color logo 
ook een kaart met de locatie of regio die u ondersteunt, rood omcirkeld. 

*  Zie de link naar de brochure met advertentieprijzen onderaan de pagina ‘Onze glossy’ op onze website.
** Zie pagina 4 (achterzijde) van deze brochure.

Gold-eliteSilver-elite



U kunt zich via de QR code rechts, opgeven als deelnemer aan het Siver- / 
Gold-elite adoptieprogramma.

Deze halfjaarlijkse glossy, waarin u als Silver-/Gold-elite 
deelnemer permanente advertentieruimte heeft en 
die u uiteraard gratis krijgt toegezonden, is veel meer 
dan het ‘clubblad‘ van Children Asking. Het is redacti-
oneel, zowel als druktechnisch een blad van topkwa-
liteit. Het beoogt zeker niet alleen u op de hoogte te 
houden van de ins en outs binnen de organisatie, het 
publiceert ook interviews met vooraanstaande poli-
tici. Het geeft verslag en doet onderzoek naar maat-
schappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrede 
en gerechtigheid. Het wil een antwoord geven op een 
stroom aan negativiteit door de lichtpuntjes die her en 
der toch gebracht worden onder uw aandacht te bren-
gen. Een blad om blij van te worden.

In het eerste nummer hebben we o.a. een 
interview met Mauricio José Silva Cunha 
(Directeur-Generaal van het ministerie van 
Mensenrechten in Brasília) en mogelijk ook 
de coverstory met Michelle Bolsonaro,  Bra-
zilië’s ‘First Lady’.

Verder het aangrijpende verhaal van Nicoly, een 
leerling van de PEVI CA in São Paulo en een verslag 
over het nut en onnut van ontwikkelingshulp door 
Dr. Frank Hubers.
In de rubriek ‘bedrijven uitgelicht’ publiceren wij 
hoe ondernemers bijdragen aan een betere wereld.


