Geef kinderen een kans
Met een grote gift

Het zijn magische momenten wanneer kinderen voor het eerst hun
naam kunnen schrijven en de eerste woordjes lezen. Goed onderwijs is de sleutel voor hun ontwikkeling en die van de samenleving.
UNICEF wil dat álle kinderen op de wereld toegang hebben tot kwalitatief
onderwijs. Dat geldt ook voor meisjes, kinderen met een handicap en kinderen in conflictgebieden.

Resultaat wereldwijd
Geven aan UNICEF is geven met mondiale impact. Letterlijk.
Want we werken overal ter wereld om de rechten van kinderen te
beschermen en hun toekomst positief te beïnvloeden. We zijn er
voor alle kinderen, altijd.
UNICEF vindt dat elk kind kind moet kunnen zijn. Dat het in gezondheid
kan opgroeien, met aandacht en zorg, met schoon drinkwater en goede
voeding, en beschermd is tegen gevaarlijke ziektes. Kinderen hebben
het recht op onderwijs, bescherming tegen gevaar, geweld en uitbuiting.
Dit staat in het kinderrechtenverdrag en wij bewaken de uitvoering
hiervan in opdracht van de VN. We werken intensief samen met
regeringsleiders, (lokale) overheden, partnerorganisaties, bedrijven,
scholen en de kinderen zelf.

Met een gift van 10.000 euro aan zuiveringstabletten
hebben 1.369 kinderen een jaar schoon drinkwater
Wij kunnen ons werk voor kinderen alleen doen dankzij de steun en
betrokkenheid van mensen die op grote schaal het verschil willen
maken. Mensen die hun eigen succes willen doorgeven. Alleen samen
kunnen we een duurzame wereld voor kinderen realiseren.

Uw wens voor kinderen is leidend

Bij UNICEF bepaalt u zelf hoe wij uw grote gift investeren. Gaat uw hart
uit naar beter onderwijs, medische zorg voor moeder en kind, of
wilt u dat wij kiezen voor een programma dat dringend fondsen nodig
heeft? Hoe dan ook maakt u met UNICEF een blijvende positieve impact
op het leven van kinderen. Dat is waar het om gaat.

Programma of thema
UNICEF doet u graag een programmavoorstel dat aansluit bij uw
persoonlijke wensen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen een
substantiële bijdrage te leveren aan onderwijs voor meisjes,
kinderarbeid aan te pakken, of ervoor te zorgen dat meer kinderen
worden ingeënt tegen ziektes zoals mazelen. Thematisch steunen
behoort ook tot de mogelijkheden, investeer bijvoorbeeld in noodhulp of
gezondheidszorg. De duur van de ondersteuning bepaalt u zelf.

Met een gift van 25.000 euro kunnen 892 families
in noodsituaties een hygiënepakket krijgen
Fonds op Naam
Met een Fonds op Naam verbindt u uw eigen naam aan een programma
voor kinderen. Samen bespreken we een programma of thema dat het
beste past bij u, uw stichting, of vereniging. Een Fonds op Naam kent
een bepaalde looptijd en een minimale donatie van 50.000 euro. Zo
bereikt u samen met UNICEF het maximale voor de ontwikkeling van
kinderen.
Geven met belastingvoordeel
Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar. Als u een periodieke schenking
doet, dan kan dit zelfs extra belastingvoordeel opleveren. UNICEF helpt
u graag hierbij.
‘Schenken als hommage aan mijn moeder’
‘Als hommage aan mijn moeder richtte mijn vader in 2002
de Anna Muntz Stichting op. We willen bijdragen aan
structurele verbeteringen voor kinderen én aan noodhulp,
als die hulp echt nodig is. UNICEF doet beide. Daarom geeft
de Anna Muntz Stichting meerjarige steun aan UNICEF. In
de schenkingen die de stichting nu doet, volgen we nog
altijd de bezieling van mijn ouders.’
Ernst Willemstein – voorzitter Anna Muntz Stichting

Transparant en informatief

Dankzij grote gevers zorgt UNICEF op grote schaal voor een positieve
impact op het leven van kinderen. Wij zijn niet alleen dankbaar voor deze
bijdragen, we betrekken grote gevers ook bij ons werk.
‘Ik schenk ook ter nagedachtenis aan mijn moeder’
Ciska Matthes schenkt elk jaar een groot bedrag aan UNICEF
voor onderwijs. Zij volgt daarmee het voorbeeld van haar
moeder die tot haar overlijden via notariële schenkingen
geld doneerde. Ciska Matthes zet de traditie voort omdat
zij kinderen een goede jeugd gunt én om haar bijzondere
moeder te eren. ‘Net als mijn moeder sta ik achter UNICEF’s
werkwijze, maar ik doe dit ook ter nagedachtenis aan haar.
Mijn moeder was ervan overtuigd dat als kinderen onderwijs
krijgen, een heel land daarvan profijt heeft.’
Ciska Matthes - docent meditatie en mindfulness

In overleg met uw relatiemanager bepaalt u waaraan uw gift wordt
besteed en voor welke periode u de samenwerking met UNICEF
aangaat. U ontvangt ter bevestiging een programmavoorstel met
inhoudelijke projectinformatie en informatie over de impact van uw
bijdrage op het leven van kinderen in het betreffende land.

Met een gift van 100.000 euro kunnen
29.600 kinderen in noodsituaties les krijgen
Rapportage
Afhankelijk van de duur van uw financiële ondersteuning, ontvangt u van
UNICEF één of meerdere rapportages over de voortgang van het
programma. Op die manier blijft u op de hoogte van de impact die uw
grote gift heeft op het leven en de toekomst van kinderen.

Kinderen zijn hun leven niet zeker in Syrië. Miljoenen kinderen
hebben hun huis moeten ontvluchten. Plekken die veilig horen te
zijn, zoals ziekenhuizen en scholen, zijn verwoest. Naast praktische
hulp, zoals de zorg voor schoon water en voeding, geeft UNICEF prioriteit
aan het beschermen van de meer dan honderdduizend kinderen die alles
kwijt zijn.

Persoonlijk contact en advies
Bent u van plan een groot bedrag te doneren aan UNICEF? Dan
wenst u wellicht wat meer begeleiding of advies. Dat kan. Onze
relatiemanagers vertellen u graag meer over de UNICEF projecten
en kijken samen met u hoe u het grootste verschil kunt maken
voor kinderen.
‘Ik heb veel bewondering voor de mensen waar ik mee spreek over grote giften. Ze hebben het
goed, en willen nu via UNICEF teruggeven. We herkennen in elkaar een verontwaardiging over
kinderen die niet naar school kunnen of nog steeds doodgaan aan ziektes zoals diarree en
mazelen. Met uw bijdrage maakt u een belangrijk verschil.
Ik verheug me op een persoonlijke kennismaking om samen
te kijken waar uw belangstelling ligt en welk UNICEF
programma daarbij past.’
Mariska Burgstede
T:
088 444 82 62
M: 06 20 38 04 30
E:
mburgstede@unicef.nl

‘Met grote giften maken we echt een substantiële, duurzame impact en zijn meer kinderen
geholpen. Ik ontmoet mensen die in alle bescheidenheid en met een groot vertrouwen in
UNICEF bijdragen vanuit een sterke overtuiging om goed te doen en terug te geven. Ik ga graag
met u in gesprek over hoe u in het leven staat en wat u
belangrijk vindt. Zo verkennen we samen hoe uw persoonlijke
doelstellingen aansluiten op programma’s van UNICEF.’

Diederik Veldkamp
T:
088 444 82 69
M: 06 22 46 02 88
E:
dveldkamp@unicef.nl
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