
MEEDOEN 
Heitje voor een karweitje



In dit boekje staan acht verschillende klusjes. Deze klusjes kun je bijvoor-

beeld doen bij vrienden, kennissen of familie. Je hoeft niet alle klusjes te 

doen, maar het mag natuurlijk wel! 

In overleg met de persoon bij wie je het klusje doet, kies je een karweitje 

uit. Hiervoor kun je een bedrag van minimaal € 2,50 vragen. De betaling 

verloopt met behulp van een eenmalige machtiging die in het boekje zit. 

Je hoeft dus geen contant geld aan te nemen.  

Wanneer het karweitje is gedaan, scheur je de ansichtkaart af die bij dat 

klusje hoort. Deze geef je aan de persoon bij wie je net het klusje hebt 

gedaan. Het strookje dat je nu overhoudt, is de machtiging en deze laat 

je invullen. Zorg dat alle gegevens goed ingevuld worden!  

 

speelgoed 
opruimenZoals je misschien wel gezien hebt zitten er drie extra machtigings-

kaartjes in het boekje. Deze kun je gebruiken wanneer je een klusje wilt 

doen dat niet in het boekje staat of als je een klusje voor de tweede keer 

wilt doen.

De machtigingskaartjes blijven in het boekje en die lever je, wanneer alle 

klusjes zijn gedaan, weer in bij je meester of juf. De ansichtkaarten die 

je overhoudt, mag je zelf houden. Je meester of juf zal de machtigings-

kaartjes opsturen naar het Liliane Fonds.

 

Wij willen je alvast bedanken voor je inzet!

Open de wereld voor een kind met een handicap

Een stuk speelgoed kost  

gemiddeld € 12,10.

Het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. 

Wij willen ervoor zorgen dat deze kinderen meetellen!



perforatie

speelgoed 
opruimen

Een stuk speelgoed kost  

gemiddeld € 12,10.



perforatie

Een stuk speelgoed 
kost gemiddeld € 12,10.

tafel  
dekken
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In Nederland wordt de 

tafel gemiddeld voor  

3 of 4 personen gedekt.

Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats



perforatie

tafel  
dekken

In Nederland wordt de 

tafel gemiddeld voor  

3 of 4 personen gedekt.



perforatie

In Nederland wordt de 
tafel gemiddeld voor  
3 tot 4 personen gedekt.

 afwassen

Een vaatwasser gebruikt  

15 tot 25 liter water per keer.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats
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 afwassen

Een vaatwasser gebruikt  

15 tot 25 liter water per keer.



perforatie

Een vaatwasser 
gebruikt 15 tot 25 liter 
water per keer. 

In Nederland worden  

de bedden gemiddeld  

om de week verschoond.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats



perforatie

bed  
opmaken

In Nederland worden  

de bedden gemiddeld  

om de week verschoond.



perforatie

In Nederland worden de 
bedden gemiddeld om 
de week verschoond.

eten 
koken

70% van de gezinnen in 

Nederland kookt op aardgas.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats
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eten 
koken

70% van de gezinnen in 

Nederland kookt op aardgas.



perforatie

70% van de gezinnen 
in Nederland kookt  
op aardgas.

stofzuigen

Het gemiddelde huishouden  

is bijna 85 uur per jaar bezig  

met het stofzuigen van het huis.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats



perforatie

stofzuigen

Het gemiddelde huishouden  

is bijna 85 uur per jaar bezig  

met het stofzuigen van het huis.



perforatie

auto  
wassen

Over enkele jaren zullen er  

in Nederland meer dan 

8 miljoen auto’s zijn.

Het gemiddelde huis-
houden is bijna 85 uur 
per jaar bezig met het 
stofzuigen van het huis.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats



perforatie

auto  
wassen

Over enkele jaren zullen er  

in Nederland meer dan 

8 miljoen auto’s zijn.



perforatie

planten 
water  
geven

Over enkele jaren 
zullen er in Nederland 
meer dan 8 miljoen 
auto’s zijn.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.

Rekeningnummer

Naam

Adres

Postcode 

Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats
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planten 
water  
geven

Wij geven per jaar  

duizenden liters drinkwater  

aan onze kamerplanten.



perforatie

Wij geven per jaar 
duizenden liters 
drinkwater aan 
onze kamerplanten.
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Hierbij machtig ik Stichting Liliane Fonds 
om eenmalig een bedrag van ¤_______   * 

af te schrijven van mijn rekening.

Ik behoud mij het recht voor om binnen 56 dagen na afschrijving 

zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen. 

* Minimaal ¤ 2,50.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van het Liliane Fonds.
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Handtekening

Voorletter(s)Heer/Mevrouw

Woonplaats
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