
Sponsor een schoolkind in Malawi 
voor een betere toekomst 

 

  
Stichting Raise zet zich in voor het werk op de boerderij, het weeshuis, de kliniek en de school op het Gracefarm project in Malawi. Een boerderij op 495 
hectare grond in het armste land van Afrika. Met deze boerderij willen wij een verschil maken in het oostelijke deel van Malawi door mini-economie te 
creëren. Naast de landbouwactiviteiten (soja, mais en macadamianoten) mochten we al weeshuizen, een watertoren en een school op dit terrein 
bouwen.  
Rond Gracefarm liggen 11 dorpen met in totaal ongeveer 20.000 inwoners. Met al deze activiteiten werken wij aan een betere toekomst in deze zeer 
arme streek. De basisschool is in september 2017 geopend. 
 
Kinderen in Malawi kunnen buiten de grotere steden moeilijk naar school door grote afstanden, het niet kunnen betalen van schoolgeld of veelal de 
honger. De dichtstbijzijnde school rond Gracefarm is nu ruim 5 kilometer lopen: erg ver en gevaarlijk voor de kleinste kinderen binnen het 
basisonderwijs.  Daarom is er een school gebouwd waar deze kinderen gratis onderwijs en maaltijden krijgen. In september 2017 is er gestart met vier 
klassen met minimaal 15 kinderen per lokaal.  
 
Voor een bijdrage van € 12,50 per kind per maand is het al mogelijk een kind basisonderwijs te geven. Op deze manier kunnen wij een verschil maken 

in het leven van een kind, de familie en later voor Malawi. Helpt u mee?  Vul de achterzijde van dit machtigingsformulier in.  
 



SEPA Machtigingsformulier 
Wilt u dit formulier volledig ondertekend sturen naar: 
Stichting Raise 
Postbus 1, 3770 AA Barneveld 
Of scannen en mailen naar info@stichtingraise.nl 

 
 

Naam     : Stichting Raise    Incassant ID   : NL30ZZZ552934760000 
Adres    : Postbus 1 

Postcode en woonplaats : 3770 AA Barneveld    Kenmerk machtiging  :  
Land    : Nederland 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Raise om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens sponsoring en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van Stichting Raise. U machtigt Stichting Raise om maandelijks € 12,50 af te schrijven van uw rekening. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 
Naam    ………………………………………………………… 

Adres    …………………………………………………………... 

Postcode   ……………………………………………………………  Woonplaats …………………………………………………………... 

Rekeningnummer (IBAN) ……………………………………………………………  Emailadres …………………………………………………………… 

Plaats en datum  ……………………………………………………………  Handtekening …………………………………………………………… 

Onze gegevens 

Machtiging 

Uw gegevens 


