Inschrivingsformulier gift of peterschap - Belgie
□ NIEUW PETERSCHAP □ Peterschap meisje □ Peterschap jongen (eerder uitzonderlijk)
□ HERNIEUWING VAN HET PETERSCHAP – Ref. Petekind _____________________________
□ de Heer □ Mevr. □ de Heer en Mevr. □ Mej. _____________________________________
Naam_________________________________Voornaam____________________________________
Adres__________________________________________________ Postcode ___________________
Stad________________________________ District ________________________________________
Provincie ______________________ Land __________________Tel __________________________
E-mail _____________________________________________________________________________ _
KEUZE 1 : Voor mijn peterschap stort ik liever een jaarlijkse bijdrage van :
□ 84€ voor één jaar verplicht onderwijs (lager of college)
□ 600€ voor één jaar lyceum of voor één jaar hoger onderwijs
KEUZE 2 : Voor mijn peterschap stort ik onmiddellijk een bijdrage van :
□ 252€ voor drie jaar verplicht onderwijs (lager of college)
□ 1 800€ voor drie jaar lyceum of voor drie jaar hoger onderwijs
GIFT : En/of ik neem deel aan een gezamenlijke actie en ik stort voor :
□ Gift petekind _____________________________________________________________________
□ Pakje voor het petekind [25 €/pakje]______________________________________________
□ Steun aan CdC volgens zijn prioriteiten___________________________________________
□ op rekening BE10 – 0000 – 0000 – 0404 ( BIC : BPOTBEB1 ) van de Koning Boudewijnstichting
met de vermelding : « TGE - Couleurs Chine – France » (Fiscale aftrek vanaf 40€)
Stuur dit document terug naar :
« Couleurs de Chine – Belgium » - Clos du Boé, 3 te 4180 Comblain-la-Tour.
Of per e-mail naar : cdcbelgium@couleursdechine.org of cdcbelgium@gmail.com
Abonnement : Ik zou per mail uw verslagen, newsletters en andere inlichtingen
willen ontvangen □ ja (bij gebrek) □ neen
(Voor de nieuwe peterschap) Ik heb de vereniging Couleurs de Chine leren kennen
via ____________________________________________________________________________
De bekomen inlichtingen hebben enkel een informatieverwerking tot doel, ze zijn enkel bestemd voor de administratie en voor de locale verantwoordelijken.
U beschikt over het recht ter inzage en rechtzetting van de gegevens die U aanbelangen (art . 34 van de franse wet
over informatie en vrijheid)
Opgemaakt te_____________________________op_______________________________________
Opmerkingen of wensen :
Handtekening :

Couleurs de Chine – Association loi 1901
Website : www.couleursdechine.org

Duur van uw peterschap
De verplichte scholing van uw petekind telt 6 jaar in het lager onderwijs en 3 jaar
in het college. De studies kunnen voortgezet worden in het lyceum (3 jaar) en zelfs
aan de universiteit, in een algemene of professionele richting.
U kan beslissen om uw petekind te volgen gedurende haar/zijn volledige scholing.
Indien uw petekind haar/zijn studies stopzet dan zal de vereniging u een ander
petekind voorstellen en indien u akkoord gaat wordt uw peterschap voortgezet met
uw nieuw petekind.
Indien u dit wenst, kan u ook “het collectief fonds ter ondersteuning van de scholing
van studenten” steunen.

Contact met uw petekind
Op het einde van elk schooljaar zal u het rapport van uw petekind ontvangen, de
schoolresultaten worden door Couleurs de Chine opgehaald in de school in kwestie.
U kan uw petekind schrijven in het engels of in het chinees
vermeld uw naam en adres en het referentienummer van uw petekind.
Postadres van ons bureel in Danian :
CDC Danian Office, Danian Township, Rongshui County,
Guangxi Province, Postcode 545316. CHINA
of in het chinees :
邮政编码545316
广西融水县大年乡中国色彩协会办公室
中国 CHINA
Beperk het gewicht van uw brieven en voeg er maximaal één à twee foto’s aan toe.
U kan ook een e-mail sturen in het engels of in het chinees naar
courrier-filleules@couleursdechine.org
vermeld volgend onderwerp als e-mail :
TOM, to <het referentienummer van uw petekind>
(<haar/zijn naam en voornaam>)
from <uw naam> Voorbeeld: TOM, to XX123 (Wang Lili) from Peeteers
Om de vertaler niet te overbelasten, gelieve niet meer dan een halve pagina door
te sturen.
De postbedeling is traag door de moeilijkheidsgraad van de communicatie en de
lange afstand naar bepaalde dorpen.
Individuele giften op naam van uw petekind zijn mogelijk, in speciën of onder de vorm
van een pakje. Het pakje wordt door onze zorgen samengesteld en bevat schoolbenodigdheden, hygiënische producten en grappige voorwerpen aangepast aan de leeftijd
van uw petekind. Wij kunnen niet verzekeren dat het pakje dat opgestuurd wordt door
uw zorgen goed zal toekomen. Het bedrag van de giften in speciën is beperkt tot :
60 € per jaar voor de jongsten, 120 € voor de meisjes die naar het lyceum gaan, dit
om de verhouding ten opzichte van de inkomsten uit de regio te bewaren. Het teveel
aan giften zal aangewend worden voor het spijzen van het fonds van hulp voor de
families in moeijlijkheden.
De petekinderen of hun familie sturen bedankbrieven op, maar deze kunnen geruime
tijd onderweg zijn en worden soms met veel moeite geschreven gelet op het analfabetisme in sommige families, vooral in deze waar de kinderen nog te jong zijn om
zelf te schrijven.

