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Q&A Kindsponsoring Cycle for Plan  
 
Onderwerpen: wat is kindsponsoring, schrijven met je sponsorkind, je sponsorkind ontmoeten. 
 

 
Kindsponsor worden? 
Als je meedoet aan Cycle for Plan, dan kun je ervoor kiezen om kindsponsor te worden. In dat 
geval besteedt Plan € 1000 van jouw geworven fondsen aan programma’s in de community van 
jouw sponsorkind. Zo draag je niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en 
toekomstkansen van één kind, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en hun familie 
in zijn of haar community, met speciale aandacht voor meisjes. Plan zorgt voor bescherming, 
gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Kortom: een 
betere toekomst. 
 
Je blijft drie jaar lang kindsponsor en het leuke is dat je jouw sponsorkind tijdens de Cycle for 
Plan-reis ontmoet! Niet alleen voor jou een onvergetelijke ontmoeting, maar ook voor je 
sponsorkind en zijn/haar familie. Na afloop kunnen jullie blijven schrijven.  
 
Wat gebeurt er met die € 1000? 
Als je een kind sponsort, gaat het geld niet rechtstreeks naar het kind of de ouders. Plan 
investeert je bijdrage in programma’s in de gemeenschap van je sponsorkind. Zo draag je niet 
alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één kind, maar aan een 
beter leven voor alle kinderen en hun familie in de gemeenschap, met speciale aandacht voor 
meisjes. Plan zorgt voor bescherming, gezonde voeding, veilig drinkwater, goede 
gezondheidszorg en goed onderwijs.  
Plan gelooft dat kinderen zelf heel goed weten wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. 
Daarom luistert Plan naar kinderen, hun familie en gemeenschappen en betrekt Plan hen bij de 
projectactiviteiten. Via je sponsorkind blijf je op de hoogte van wat er met je bijdragen gebeurt 
en kun je zien wat de impact is op het leven van een kind. 
 
Schrijven met mijn sponsorkind: hoe werkt dat?  
Je kunt zelf een brief schrijven of een e-card maken via de website. Alle brieven worden op ons 
kantoor hier in Nederland gelezen, vertaald en gecontroleerd in verband met 
kinderbescherming. Vanuit hier gaat je brief of kaart naar Duitsland, waar alle post wordt 
verzameld. Zo kan het op een efficiënte manier naar onze collega’s in de projectlanden worden 
verstuurd. Daar aangekomen wordt de post indien nodig vertaald naar de lokale taal en ten 
slotte naar de community van je sponsorkind verstuurd. De afstanden kunnen erg groot zijn 
waardoor de post soms lang onderweg is. Samen met de controles en het verzamelen van de 
post, kan dat er voor zorgen dat het wel vijf maanden duurt voordat je een reactie krijgt.  
 
 
 

https://www.planinternational.nl/sponsor
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Wil je vooraf aan de Cycle een brief sturen? Dan kan dit via cycleforplan@plannederland.nl.  
Na het Cycle for Plan-avontuur verloopt alles via de ‘normale’ weg. Meer informatie hierover 
vind je op de website.  
 
Tips voor schrijven: 

 Stel veel vragen: kinderen daar zijn het soms niet gewend om veel persoonlijke vragen te 
krijgen en vinden het leuk om deze te beantwoorden.  

 Schrijf een uitgebreide brief, zodat jouw sponsorkind een leuke reactie kan geven (dus 
niet alleen: Happy Birthday!) 

 Voeg foto’s toe. Bijvoorbeeld van je familie, je huisdieren, je huis, Nederland of je 
favoriete eten. 
 

 

 

Tijdens het bezoek: de ontmoeting met je sponsorkind 
 
Welke cadeaus mag ik geven? 
Je kunt niet zo maar elk cadeau opsturen. Sommige douanes hanteren namelijk strenge regels. 
Daarnaast heerst er ook snel jaloezie onder de kinderen in een community. Niet alle kinderen 
zijn daar sponsorkind en niet alle sponsorkinderen krijgen cadeaus. Het is dus het beste om iets 
te geven waar meer kinderen plezier van kunnen hebben. Daarnaast is het leuk om een cadeau 
te geven waarmee kinderen gelijk kunnen spelen. Dit breekt het ijs een beetje tijdens de 
ontmoeting. Denk aan een bellenblaas, kleurpotloden, etc. 
 
De informatie in het roze boekje is anders dan wat mijn sponsorkind mij vertelt. Hoe kan dat? 
De informatie uit het roze boekje is gebaseerd op de informatie die wij vanuit de lokale Plan-
kantoren krijgen doorgegeven. Zij krijgen die informatie weer van vrijwilligers die in de 
community het contact met de sponsorkinderen en hun ouders onderhouden.  
We proberen de informatie zo accuraat mogelijk aan jou en andere sponsors door te geven. 
Toch kan het zijn dat er soms iets niet klopt: de situatie van het sponsorkind is in de tussentijd 
veranderd of er is een foutje gemaakt in het verzamelen van de informatie. Geef het aan ons 
door, dan verwerken wij de informatie.  
 
Tips voor de ontmoeting met het sponsorkind: 

 Neem ook hier foto’s mee van thuis om te laten zien: van je familie, je huisdieren, je huis 
en de omgeving waar je woont. 

 De ouders en het kind hebben voor de ontmoeting toestemming gegeven voor het 
maken van foto’s. Toch is het altijd netjes om vooraf te vragen of je een foto mag 
maken. 

 Stel vragen over zijn/haar familie, woonsituatie, hobby’s, wat hij/zij later wil worden, 
favoriete eten, favoriete schoolvakken, etc.  

mailto:cycleforplan@plannederland.nl
https://www.planinternational.nl/sponsor
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 Schrik niet van een beetje ongemak: het ene kind is meer verlegen dan het andere. Ze 
vinden het bovenal erg bijzonder om jou te ontmoeten, maar het kan zijn dat ze het ook 
erg spannend vinden. De meesten hebben nog nooit iemand uit het westen gezien. 

 Loopt het echt stroef? Voel je dan niet verplicht om samen te blijven zitten. Er zijn 
genoeg anderen bij tijdens de ontmoeting. Misschien kunnen jullie met zijn allen een 
spelletje gaan doen? 

 
Wat mag je niet doen tijdens de ontmoeting met je sponsorkind? 
 

 Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, mag je foto’s van je bezoek niet 
zomaar delen via social media. Foto’s die door Plan worden gemaakt en gedeeld op de 
social kanalen, mogen uiteraard wel verder worden verspreid.  

 Je mag geen persoonlijke contactgegevens uitwisselen. Ter bescherming van het kind 
moet al het contact verlopen via Plan. 

 Blijf bij de groep en zonder je niet af met het kind en/of diens ouders. Zorg dat er 
begeleiders van Plan in de buurt zijn. Zo blijft de omgang overzichtelijk en transparant. 

 Wees voorzichtig met aanraken en neem je kind niet actief op schoot. Wil je sponsorkind 
dit zelf? Dan is het goed, zolang er anderen bij zijn. 

 Lees ten slotte de Safeguarding Policy nog eens door. Deze vind je onder ‘downloads’ op 
www.cycleforplan.nl.  

 

http://www.cycleforplan.nl/

