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15 min lopen vanaf hotel



4 min lopen vanaf hotel 6 min lopen vanaf hotel





Programma

§Vertrek Nederland: 31 juli 

§ Registratie: 1 augustus 14.00 – 18.00 
uur

§ Start programma: 18.00 uur met 
maaltijd

§Diverse Celebrations met alle 
deelnemers

§Activiteiten die passen bij de groep

§Elke dag een dagdeel vrij

§Vertrek Ungheni: 9 augustus 



Wat gaan we doen? 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op 
Ik had kleding nodig en jullie kleedden mij
Ik was ziek en jullie bezochten mij
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe ...

Mattheüs 25: 35-36







Wat heb je nodig? 

§ Paspoort!

§ Eigen reis- en/of annuleringsverzekering

Aanbevolen:

§ DTP vaccinatie (als je alle ’gewone’ DTP vaccinaties hebt gehad, ben 
je tot de leeftijd van 19 jaar volledig beschermd).  

§ Hepatitis A vaccinatie

§ Check via je zorgverzekering waar je de vaccinaties
het beste kunt halen ivm vergoeding. 



Kosten 

Deelname Love Europe + hotel + 
maaltijden €340,00

Vlucht + transfer van Iasi 
(Roemenie) naar Ungheni
(Moldavie) à schatting €350,00

Extra overnachting €16,50



16 mei 2020 

Sponsoractie
Teamdag

 

 

SPONSOR FORMULIER LOVE EUROPE, MOLDAVIË 2020 

Ik ga naar ‘Love Europe’ in Ungheni, Moldavië. Daar ga ik mensen helpen en vooral de gezinnen en 
ouderen die in de krottenwijken wonen. We gaan kleiding en voedsel uitdelen en allerlei andere 
hulp bieden.  Om een beetje te ervaren hoe het is en om mijn reisgeld bij elkaar te krijgen ga ik 
meedoen met een sponsoractie. Wilt u mij daarvoor sponsoren?  

 

NAAM TELEFOONNUMMER BEDRAG HANDTEKENING NA 
ONTVANGST 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Verantwoordelijkheden van
ouders van minderjarige kinderen/tieners

Omdat we met vliegtuig gaan zijn er strenge controles bij de 
douane

§ officieel formulier van de douane (wordt gemaild)

§ handgeschreven brief van beide ouders (voorbeeld wordt
aangeleverd)

§ kopie paspoort/ID van beide ouders
§ kopie geboortebewijs kind
§ uittreksel ter bevestiging woonadres
§ als ouders gescheiden zijn: kopie uitspraak voogdij van 
rechtbank



Informatie

§ Je ontvangt van ons een uitgebreid
opgaveformulier. Lever deze zo snel mogelijk
weer bij ons in. 

§We zullen de website 
zending.eu/loveeurope regelmatig updaten

§Een paar weken voor de reis ontvang je 
informatie over de tijd waarop je op Schiphol 
wordt verwacht

§ Je ontvangt ook een paklijst

§ Informatie over de betaling volgt



Nog vragen? 
angeliquevanbalen@outlook.com
06-44264162

http://outlook.com

