Gegevens kind

GEVANGENENZORG NEDERLAND

Ik ben de vader / moeder / anders, nl*

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligers
organisatie voor gevangenen en hun familieleden. Onze vrij
willigers bezoeken gevangenen tijdens detentie en daarna.
Ze bieden een luisterend oor en denken mee in praktische vragen.

Naam kind
Geboortedatum kind

Contact

Geslacht jongen / meisje*

Wil jij een vrijwilligerscontact of hulp bij het zoeken naar
werk en hulp bij het regelen van praktische zaken zoals
het aanvragen van een uitkering of een woonpas?
Bel dan naar ons kantoor.

Gegevens van verzorger
Wie is de verzorger van het kind? Vader / moeder / anders, nl*

(079) 331 05 68 (mag collect call)

Dhr. / Mevr.*
Voornaam

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot
17.00 uur. Met je persoonlijke gegevens en privacy wordt
uiteraard zorgvuldig omgegaan.

Achternaam
Straat + nr.
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
06-nr.
Datum

Handtekening

* doorhalen wat niet van toepassing is
Let op: Vul ook de andere kant in!

Postadres: Postbus 773, 2700 AT Zoetermeer
Bezoekadres: Kaagkade 57, 2725 AA Zoetermeer
Telefoon: (079) 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975
Member of Prison Fellowship International

cadeau voor mijn kind
Ik sla geen verjaardag meer over

KINDERCADEAUPROGRAMMA

aanmeldingsformulier

Een cadeau voor mijn kind
Via het Kindercadeauprogramma krijgen jarige kinderen
een cadeautje van hun vader of moeder uit de gevangenis.
Voor kinderen is het goed om te merken dat hun vader of
moeder in de gevangenis tóch aan hun verjaardag denkt en
op afstand een cadeau kan geven.

Je persoonsgegevens

Je kunt meedoen als
-	 Je in de gevangenis verblijft
-	 Je kind in Nederland woont
-	 Je kind niet ouder is dan 12 jaar
-	 De andere ouder of verzorger toestemming geeft.

Stefan is jarig en viert zijn feestje.
Het ziet er gezellig uit, maar iemand wordt gemist.
Stefans vader zit in de gevangenis en kan daardoor niet bij
het feest van zijn zoon zijn.
Via het Kindercadeauprogramma kan hij een verjaardags
cadeau laten bezorgen bij Stefan en zo tóch betrokken zijn
bij de verjaardag.

Stefan: “Mijn

vader zit in de gevangenis.
Hij kan natuurlijk niet op mijn
verjaardag komen. Maar vanmorgen
kwam er een mevrouw met een cadeautje.
Een cadeau van papa voor mijn
verjaardag! Ik ben blij dat hij er zo toch
een beetje bij kan zijn.”

Toestemming
Wij vragen eerst toestemming van de verzorger van het kind
om het cadeau te bezorgen. Daarna koopt één van onze vrij
willigers een cadeau en bezorgt het bij je kind. Wij nemen de
kosten voor onze rekening.

Dhr. / Mevr.*
Voornaam
Achternaam
Registratienummer
PI							
Postbusnummer PI
Plaats PI							
VI datum							

Wat je moet doen
Je vult de antwoordkaart in en schrijft een persoonlijke kaart
of brief voor je kind. Dit stop je in een envelop en stuur je
naar onderstaand adres. Wij zorgen dat deze kaart of brief
samen met een cadeau van ongeveer tien euro bij je kind
wordt bezorgd.

* doorhalen wat niet van toepassing is


CADEAUTIPS
Heb je tips voor een cadeau?

Adres
Gevangenenzorg Nederland
Antwoordnummer 10272
2700 VB ZOETERMEER
(Postzegel niet nodig)
Let op: Vul ook de andere kant in!

