
BRANDST  F
SPARENBrandstof Sparen!!

Bedankt voor uw/jouw interesse! 

Zonder Brandstof staan de vliegtuigen van MAF aan de grond. Geen hulp voor kwetsbare mensen. 

Ook het evangelie kan niet verder verspreid worden. Als onze brandstoftanks gevuld blijven, kunnen 

we uitvliegen wanneer nodig. Voor een evacuatie, bijbeltransport, of hulpverleners invliegen. Dankzij 

jullie kunnen we ons werk doen. Bedankt! Meer informatie lees je hieronder en materialen aanvragen 

kan op pagina 2 en 3. 

Presentaties op School 

We komen graag presentaties op school geven. We streven naar ongeveer 4 presentaties in totaal 

of de maximale groepsgrootte van ongeveer 50 kinderen. Dit is om het verhaal zo goed mogelijk 

bij de kinderen te laten aansluiten, en ook de presentaties lekker interactief te houden. Reken per 

presentatie op ongeveer 30 minuten. Voor de kleintjes iets minder, voor de groten mag het wat meer.

Informeren van Ouders.

Om de ouders te betrekken bij het spaarproject van jullie school willen wij een handje helpen. We 

maken een informatie-envelop klaar voor iedere oudste leerling. In de envelop zit een informatiebrief 

over het project op school en informatie over het werk van MAF. Vraag ze gerust bij ons aan.

Materialen

De materialen kunnen kosteloos aangevraagd worden. Voor iedere leerling is er één of meerdere 

BrandstofspaarKAART met stickervel beschikbaar (hoe meer kaarten vol, hoe leuker het presentje). 

Voor iedere klas is er een brandstofspaarTON. Ook voor in de klas, of voor in de school, of per locatie 

of..... is er een BrandstofspaarPOSTER. We vragen vriendelijk om een keuze te maken tussen de 

KAARTen en de spaarTON, de poster mag altijd aangevraagd worden. Bij vragen bel of mail gerust.

Lessenpakket

Niet in het thema Brandstof, maar wel erg mooi en leuk om te doen is de complete lessenserie voor 

de groepen 1-8. Drie handleidingen, een poster voor groep 1-3 en een werkboekje met stickers voor 

elke leerling van de groepen 4-5 en voor de groepen 6-8. Noteer de interesse bij ‘Opmerkingen’.

De Opbrengst

De opbrengst mag overgemaakt worden op IBAN NL40ABNA055.83.45.808 ovv. Brandstof. Ook kun 

je het bedrag via de website overmaken om direct de brandstofvoorraad aan te vullen:

Ga naar www.maf.nl/brandstof

Bij de BrandstofspaarKAARTEN krijgen de leerlingen een presentje. Graag de aantallen verzamelen en 

bestellen via info@maf.nl of via jullie contactpersoon. 
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  Groepen(en)                   Tijd            Aantal Leerlingen

informatie-enveloppen
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Vraag Presentatie aan:

Presentatiedatum:

Alternatieve datum:

Rooster/schema:

Vraag Materialen aan:
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optie: Naam School/Groep

Naam:

dhr./mevr.: dhr. mevr.

(Post)adres:

Postcode Woonplaats:

Email:

Telefoon:

Contactgegevens

Ruimte voor Opmerkingen

Lukt het verzenden niet, sla dan dit formulier 
op door te kiezen voor ‘opslaan als’. Geef het 
document een naam en verzend deze dan als 
bijlage. U kunt ook het formulier invullen en 

uitprinten en opsturen naar:
MAF Nederland

Postbus 7
7390 AA Twello 
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