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Bedankt voor uw interesse in Brandstof Sparen

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 het invliegen van hulpverleners. 

Dankzij jullie kunnen we ons werk doen. Bedankt! 

Meer informatie lees je hieronder en materialen aanvragen kan op volgende pagina’s 2 en 3. 

Spaarmethode

Uiteraard bent u vrij om de spaarmethode/actie in te vullen zoals dat past bij uw school. In ons 

materiaal hebben we onderscheid gemaakt in het sparen in een spaarton per klas/school of met 

spaarkaarten. Welke methode past het beste bij uw wensen?

 

Spaarton

De spaarton is een spaarpot waar kinderen hun bijdrage in kunnen doen (bijv. wekelijks zendingsgeld, 

of gespaard geld). Per klas kan zo’n spaarton (formaat conservenblik) worden neergezet. 

Spaarkaart

Met de spaarkaart sparen kinderen heel concreet voor een jerrycan brandstof. Op de spaarkaart 

kunnen de kinderen 12 stickers á €1,- sparen. Met een volle kaart kan MAF circa 20 minuten vliegen. 

De kinderen sparen zelf ook voor kleine presentjes: hoe meer volle spaarkaarten hoe mooier het 

presentje (max. 1 presentje per kind). 

Deze methode wordt veel toegepast als een school in bepaalde tijd actie wil voeren voor MAF. De 

school bepaalt zelf hoe de kinderen de stickers sparen. Ideeën: sponsorloop waarbij ouders/familie 

elk rondje sponsoren met een euro/sticker; klusjes doen voor stickers; langs de deuren; etc.

Brandstofspaarposter

Maak het sparen op school concreet met de Brandstofspaarposter. Deze poster is bij beide 

spaarmethoden goed te gebruiken. U kunt per klas, week of... bijhouden hoeveel er door de kinderen 

is gespaard. De thermometer laat zien hoeveel liter brandstof er al is ingezameld.

Informeren van Ouders.

Om de ouders te betrekken bij het spaarproject van de 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. Uiteraard krijgt u eerst een concept 

van deze brief, zodat we inhoud aansluit bij de 

Op het aanvraagformulier op de volgende pagina’s kunt u aangeven hoeveel u er wilt ontvangen.

Gastlessen en materiaal bestellen? Scroll snel verder.
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Presentatie/gastles op school 

We komen graag presentaties op school geven. In de presentatie nemen we de leerlingen mee in 

het werk van MAF. Als u MAF wilt uitnodigen op uw school, vragen we u rekening te houden met het 

volgende:

• Een presentatie duurt ongeveer 30 minuten, voor de onderbouw misschien wat korter en 

de hovenbouw wat langer. Natuurlijk nemen we ook de tijd om de vragen van kinderen te 

beantwoorden.

• Bijvoorkeur houden we de presentaties op een maandag of vrijdag.

• De presentatie passen we aan aan het niveau van de kinderen. 

• We maken graag gebruik van een digibord of anders een beamer. Als het kan nemen we zelf een 

laptop mee en sluiten die hierop aan. Dan kunnen we gelijk aan de slag en hoeven de kinderen 

niet lang te wachten (als we meerdere presentaties in verschillende klassen houden).

• Het is makkelijk als er twee klassen tegelijk bij een presentatie zitten. 

• Afhankelijk van de grote van de school en de actie die gehouden wordt komen we met één of 

meerdere presentatoren om in één dagdeel aan iedereen te hebben gepresenteerd. 

• De presentaties worden meestal gegeven door onze enthousiaste vrijwilligers. Omdat zij dit vaak 

doen naast hun reguliere werk is het verstandig de presentatie op tijd aan te vragen.

• Aan een presentatie zijn voor (basis)scholen geen kosten verbonden.

• Graag stemmen we met u persoonlijk af wat er mogelijk is. 

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 handleidingen zijn digitaal beschikbaar. De lesposters/-boekjes sturen wij u toe.

Actie aanmaken

Gaat uw school sparen voor MAF? Maak dan ook de actie aan op www.maf.nl/acties. U krijgt dan een 

eigen actiepagina. Daar kunt u de spaarstand bijhouden. Zo kunt u de tussenstand makkelijk delen 

met de ouders in bijvoorbeeld in uw digitale nieuwsbrief/website. Ouders kunnen ook op die manier 

hun bijdrage leveren.

Materiaal bestellen? Scroll snel verder.

http://www.maf.nl/acties
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  Groepen(en)                   Tijd            Aantal Leerlingen

Spaarton Spaarkaart.

Bestellen materialen en gastles

Gewenste presentatiedatum:

Alternatieve datum:

Keuze spaarmethode

Wij maken graag gebruik van deze spaarmethode: 

Gewenst aantal:
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Houd de stand bij op de Brandstof 
spaarposter (zowel geschikt voor 
de spaarton als spaarkaartmethode.

Informatieenvelop 

voor ouders, bevat brief en 
info de spaarmethode en 
over MAF. 1 Per oudste kind.
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Gewenst aantal: Gewenst aantal:

Gewenst aantal:

Vraag Presentatie aan:



BRANDST  F
SPAREN

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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