
Hoe 
zonnig 
kun 
jij het 
maken?
HELP MEE KANSEN CREËREN VOOR DE CARIBBEAN



O  IN DE 
ED RI D  

E KO EN 
EN E LI VEN
Waar wij hier aan de Noordzee heel veel mogelijkheden  
hebben om ons te ontwikkelen, liggen de kansen als je  
opgroeit in de Caribbean heel wat minder voor het oprapen. 

Dan is het ijn om vrienden te hebben – oude en nieuwe – die 
je bijstaan. Je willen helpen om kansen te creëren. Helemaal 
voor jongeren die al uit de wedstrijd dreigen te vallen nog voor 
ze er goed en wel in zitten.

Die vrienden vind je in Amigoal.

  Van kansarm
  richting kansrijk



1. Wees een Vriend van Amigoal, doneer wat je wilt, elk 
bedrag is welkom.

2. Word een Goede Vriend van Amigoal, ondersteun ons 
structureel financieel.

3. Word een Beste Vriend of Ambassadeur van Amigoal 
door je actief voor onze stichting in te zetten, bijv. als 
bestuurslid of projecttrekker.

Amigoal heeft de ANBI-status. Hierdoor kan geld schenken
jo  als onate r elastin voor eel opleveren. 

BI DR GEN N 
GE OND EID EN 

EL I N
Amigoal is er om mensen vanuit een kansarme positie naar een 
kansrijk vertrekpunt te brengen. Dit doen we door het opzetten  
en steunen van projecten die bijdragen aan gezondheid en  
welzijn. We focussen ons hierbij op sport, lifestyle en onderwijs.  

Om ons snel en effectief te kunnen inzetten, werken we alleen 
met ervaren krachten. Vrijwilligers die hun sporen hebben  
verdiend. En die hun kennis en kunde graag inzetten voor een 
ander. De wereld voor iedereen kansrijker willen maken. In 
nauwe samenwerking met lokale spelers. 

Jij kunt hier een meer dan welkome bijdrage aan leveren. 

DRIE MOGELIJKHEDEN



1. Scan de QR-code (met de camera of een 
andere QR-scanner op je smartphone).

2. Klik op de link.
3. Geef het gewenste bedrag aan.
4. Kies je bank.
5. Rond de donatie af in je bankapp.

Bij voorbaat dank namens iedereen in de Caribbean 
die we hiermee naar zonniger tijden kunnen supporten.

Amigoal maakt gebruik van QR-Kassa. Dit is een product van DigiWallet. DigiWallet 
heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het verlenen van 
betaaldiensten en is door Currence iDEAL B.V. gecertifi ceerd voor het faciliteren 
van iDEAL-transacties. 

Meer hierover weten? 
Kijk op QR-Kassa.nl

VEILIG 
DONEREN 
VOOR OPEN 
DOEL Scan de

Qr-code

  Help kansen
  te creëren



Meer weten? 
Kijk op amigoal.nl 
Persoonlijk afspreken? 
Marianne de Jong 

pri hter Amigoal
06 57 92 59 99

  Our goal is
  their future

EER E 
PRO EC

L V N
DE GROND
Het eerste officiële project van Amigoal is al met succes  
afgerond. Met dank aan FC Utrecht hebben we sportkleding 
voor de deelnemers aan een jaarlijks voetbaltoernooi in de  
binnenlanden van Suriname kunnen verzorgen. 

Geïnspireerd?  
Of heb je sowieso goede ideeën voor Amigoal, laat ze horen.




