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Sponsorbijdrage deelnemers Teachers4Teachers 
 
We hebben ondersteuning nodig 
T4T is een organisatie van vrijwilligers, die afhankelijk is van de bijdragen die schoolbesturen leveren 
om het leraren en directeuren mogelijk te maken met ons een onderwijsreis te maken naar Kenia. 
Wij vinden het billijk om jou als deelnemer te vragen zelf een financiële bijdrage te leveren aan onze 
projecten, vooral wanneer je deelname geheel of grotendeels bekostigd wordt door je 
schoolbestuur. Belangrijk is dat het doorgeven van opgedane ervaringen in Kenia aan collega’s, 
leerlingen, familie en vrienden een bijdrage levert aan een groter mondiaal besef, een van de 
doelstellingen van het onderwijs in Nederland.  
 
Van deelnemer naar deelgever 
Met het oog hierop vragen we je je inzet in Kenia te koppelen aan een inzet op je school en in je 
naaste omgeving. Die inzet behelst het doorgeven van ervaringen, het voeren van een pleidooi over 
internationale solidariteit op het gebied van onderwijs en ontwikkeling en het leveren van een 
redelijke financiële bijdrage als een persoonlijke bevestiging van het belang van de projecten van T4T 
voor het onderwijs in Kenia. Door het wegvallen van overheidssubsidie op onze activiteiten sinds 
2016 zien we ons genoodzaakt andere wegen in te slaan om onze projecten te kunnen blijven 
financieren. Daarom doen we een beroep op alle deelnemers. 
Het ligt voor de hand dat deelnemers hun financiële bijdrage genereren door het ondernemen van 
activiteiten met hun leerlingen, de ouders van hun leerlingen en hun collega’s. Vanzelfsprekend 
kunnen deze activiteiten ook buiten de kring van de school georganiseerd worden. Ook dan dragen 
deze activiteiten bij aan een groter begrip voor de betekenis van onderwijs voor de toekomst van 
onze wereld. 
 
Wat doen we er mee? 
Naast de kosten die grotendeels vergoed worden door de schoolbesturen, maken we kosten voor het 
onderhouden van de contacten door onze Keniaanse directeur en de voortgang van o.a. de projecten 
´Schoolleidersopleiding´ en ´Training coaching´ als we er zelf niet zijn. Tegelijkertijd proberen we 
kosten zo laag mogelijk te houden door samen te werken van Nederlandse trainers en coaches op 
basis van vrijwilligheid, terwijl we als bestuur zelf ook onbetaalde vrijwilligers zijn.  
 
Welke mogelijkheden zijn er? 
Door je financiële bijdrage help je Teachers4Teachers de voortgang van de projecten voor de 
komende jaren veilig te stellen. Je kunt uit een van de volgende opties kiezen:  
 
Optie A: Sponsoractie 
We vragen je je garant te stellen voor een bedrag van tenminste € 500. Dit bedrag wordt zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na deelname, overgemaakt op de bankrekening van 
Teachers4Teachers.  Je kunt bijvoorbeeld denken aan een actie op je school in het kader van een 
projectweek, een inzameling tijdens een familiefeest, een sponsorloop. 
 
Optie B: Tientjeslid 
Voor het bijeenbrengen van geld doen we nog een suggestie. Je zou ‘tientjeslid’ kunnen worden, 
door na terugkomst in Nederland gedurende 4 jaar minimaal € 10 per maand automatisch te storten 
op onze bankrekening. Ook dit levert Teachers4Teachers ongeveer € 500 op, gespreid over 4 jaren. 
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Optie C: Anderen erbij betrekken 
Je kunt er ook voor kiezen een aantal tientjesleden te werven in je directe omgeving. Daarmee wordt 
het draagvlak voor onze projecten nog groter. Door voor je vertrek tenminste vier ‘tientjesleden’ te 
werven, zorg je ervoor dat zij samen rond de € 500 per jaar bijdragen.  
 
Daarnaast kun je ons gratis sponsoren via Sponsorkliks ( https://www.sponsorkliks.com/ ). Als je op 
onze homepage op de knop Sponsorkliks drukt, kun je bij veel bekende webwinkels bestellen, die 
dan een percentage aanT4T afdragen. Een Sponsorkliks app installeren kan uiteraard ook. 
 
Verantwoording 
Via het Jaarverslag op onze website leggen we jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid 
en de daarbij behorende financiën. Via onze website publiceren we regelmatig over de voortgang 
van onze projecten, zodat deelnemers en deelgevers op de hoogte blijven. 
 
Voor het aftrekken van individuele bijdragen zie: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/kosten-voor-
anbi-aftrekken-als-gift . 
 
 

 
 
 
 

 
Teachers4Teachers heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een 

instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

mailto:secretatiaat@teachers4teachers.nl
https://www.sponsorkliks.com/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/kosten-voor-anbi-aftrekken-als-gift
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/kosten-voor-anbi-aftrekken-als-gift

