
Geef een 
toekomst

aan jongeren
in Indonesië



U kunt
helpen

 Van kleine tot grote giften, uw bijdrage is welkom. Als donateur, 
ambassadeur of door de stichting in uw testament op te nemen. 
U kunt ervan uitgaan dat uw bijdrage geheel wordt besteed aan 
jongeren in Indonesië, zodat zij later kans maken op een goede 
baan. Goed om te weten dat uw jaarlijkse giften met een 
schenkingsovereenkomt, zonder tussenkomst van een notaris, 
volledig belastingaftrekbaar zijn (www.berekenhet.nl).

Vandaag zorgen 
voor een baan voor morgen

Werken aan 
een toekomst

Stichting EduChild vergroot arbeidskansen van studenten in het 
beroepsonderwijs op Flores, Indonesië. Dit doen wij door met 
kleinschalige projecten de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren en de kennis van studenten beter te laten aansluiten 
op de eisen van de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we ons in 
om meer jongeren een kans te geven een beroepsopleiding te 
volgen op een van de scholen die wij steunen.

Neem ook eens een kijkje op 
www.educhild.nl



EduChild steunt al 17 jaar opleidings- 
projecten voor middelbare scholieren 
op het eiland Flores in Indonesië. Voor  
ouders van jongeren tussen 15 en 18 jaar 
is onderwijs vaak onbetaalbaar. Ze kun-
nen daardoor niet naar school en heb-
ben later weinig kans op een inkomen.

Wij helpen deze jongeren door onder-
wijs te bieden dat op de arbeidsmarkt 
aansluit. De school voor Toerisme 
(SMKN1) in de hoofdstad Labuan Bajo, 
is met onze hulp gegroeid van 150 naar 
1600 leerlingen. Daarnaast sponsort 
Educhild een (nu nog) kleine School 
voor Techniek (St. Aloysius) in Ruteng 
met 300 studenten. Zowel in techniek 
als in het toerisme groeit de werk-
gelegenheid. 

De kracht van EduChild zit in de nauwe 
banden met de scholen, het persoonlijk 
contact met studenten, de kennis van de 
Indonesische cultuur en de kleinschalige 
projecten. Twee maal per jaar bezoeken 
we de scholen om de voortgang van de 
projecten te bewaken.  

Steun een student!
€300,- is goed voor

1 jaar onderwijs

“Everything I learned on the 
fieldtrips was perfect. I’ve learned 
so much from my peers and tutors, 
like Ibu Melani, Kataleri and mister 
Efraim. The theory I can put into 
practice immediately. I’ve learned 
things that I could never learn in 
the classroom, also my English is 
very good now. 
Because of the fieldtrips, I will get 
a job easily. Companies already 
asked me to come to work for 
them. My dream is to become 
a diving instructor.”  MING

“Now I am a senior, I can teach my fellow stu-
dents how to be a good guide. My English is so 
much better than before. I look forward to the 

second year.”  MELTRIS

Wie zij zijn

I was lucky to get a scho- 
larship from EduChild. 
Now I can speak English 
very well and I can find 
a good job. I also thank 
my teachers for giving me 
good lessons. MANTO



Draagt u het werk van EduChild een 
warm hart toe? Dan zijn er verschillen-
de manieren om ons te steunen, als:
      Donateur
      Ambassadeur
      Erflater (van een erfenis)

Donateur
Voor € 300,- per jaar geeft u 1 persoon 
de kans een beroepsopleiding te vol-
gen in toerisme of techniek. Eenmalige 
donaties zijn ook welkom om de kwa-
liteit van het onderwijs te verbeteren. 
Bijvoorbeeld voor het financieren van 
het succesvolle fieldtrip project, waar 
studenten worden opgeleid tot gids. 
Met een schenkinsovereenkomst is uw  
gift volledig aftrekbaar.

Ambassadeur
Heeft u een eigen bedrijf, dan kunt u 
overwegen om een kleine vrijwillige 
bijdrage aan relaties te vragen of een 
collectebus te plaatsen naast de kassa. 
Goede relaties en vaste klanten delen 
graag in een goed doel dat u steunt. 
Wij leveren u de nodige brochures.

Ontmoet studenten of 
blijf op de hoogte van onze projecten via 

www.facebook.com/educhildnl

Edu
Child 

steunen

 
Bij het opstellen van een testament kunt u als erflater aangeven 
wat er met uw geld gebeurt. Bovendien kunt u een speciaal plek-
je reserveren voor goede doelen. 

Er zijn twee 
manieren om 
EduChild in uw 
testament op te 
nemen, namelijk 
door erfstelling of 
legaat. Uw 
testament laat u 
opstellen bij een 
notaris. Hij kan u 
alles vertellen over nalaten via het testament en het executeur-
schap. Ook helpt hij u met uw specifieke wensen. Meer infor-
matie? www.goededoelen.nl/nalaten of www.notaris.nl of bel met 
de notaristelefoon 0900-3469393 (€0,80 p.m.)

Erfstelling of legaat nalaten? Laat u bij het op-
stellen van uw testament goed adviseren. U 
wilt immers dat alles precies volgens uw wensen 
wordt geregeld. Een notaris helpt u daarbij.

Erfstelling/ 
legaat

Nalaten



Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden 
bespreken tijdens een persoonlijk gesprek? 
Neemt u dan gerust contact op met ons.

Persoonlijk gesprek met 
Marjon Tjia, 06 1138 0347 of

Arie van den Heuvel, 06 5382 3848
of via info@educhild.nl 

Doneer 
vandaag nog

Stichting EduChild
J. Provostlaan 69, 
3723 RC Bilthoven
NL30ABNA0471800163, 
KvK 30192144 Utrecht 

www.educhild.nl 
www.facebook.com/educhildnl

Wij zijn ANBI gecertifi ceerd


