
STICHTING PROPLAN
P/A De Baanderij
Industriestraat 1
2802 AC  GOUDA 

VOLDOENDE
FRANKEREN

A.U.B.

WAT IS STICHTING PROPLAN?
Vanaf het eerste begin (1997) is ons werk erop 
gericht dat er uitzicht komt voor de kansarmen 
en de allerarmsten. De negatieve spiraal te 
doorbreken en alles te doen voor een mens-
waardig bestaan. Onze missie is dan ook:  
‘Help hen die geen helper hebben’.

We doen dit vanuit onze christelijke overtuiging. 
God heeft elk mens lief en gaf alles. Die liefde 
wil Proplan zichtbaar maken aan iedereen on-
geacht geloof, ras of welke achtergrond dan 
ook. Veel van ons werk is in voormalig Joego-
slavië. Geweldig als u ons kan helpen in onze 
missie, uw steun kunnen we goed gebruiken.

 
MEER WETEN? 
Op www.stichtingproplan.nl leest u meer om 
Proplan een financiële impuls te geven, bijv. 
door een nalatenschap of een periodieke 
schenking van vijf jaar met belastingvoordeel. 
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

Telefoon:  (0182) 670 167
E-mail:  info@stichtingproplan.nl

WWW.STICHTINGPROPLAN.NL

VOOR HULP DIE
WÉL AANKOMT! 

w bezoeken van extreem  
   eenzame ouderen 
w toekomst voor kinderen
w gezinshulp met eten 
   en kleding
w kansen voor ondernemers
   via (micro) kredieten
w hulp aan vrouwen in de  
   knel en gehandicapten
w schoon water en sanitatie   
w praktische & geestelijke
   hulp via kerken en  
   evangelisatie(werk)



Bedrag (minimaal € 10,00)

Van IBAN nummer

€ euro ct

Voorletter     Achternaam

Adres

Postcode      Woonplaats

Telefoon   E-mail

Machtigingskaart Stichting Proplan

op rekeninng NL44INGB0004350357  

van Stichting Proplan Gouda

Giften aan Stichting Proplan zijn aftrekbaar van de belasting. RSIN / fiscaalnr.: 806032911

Handtekening

Namens de allerarmsten, BEDANKT!

JA, IK HELP PROPLAN NU!

opsturen naar / inleveren bij: 

Stichting Proplan

Industriestraat 1, 2802 AC  GOUDA

We kunnen niet zonder uw hulp,

fijn als u een (maandelijkse) donatie overweegt.
 Eenmalig

 Maandelijks

 Per kwartaal

 Jaarlijks

 Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief

 Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief per post 


