
 
 

Geven maakt het verschil 
 
Een pleeggezin met 5 kinderen overnemen en dan ook nog 

eens in Moldavië. Ga daar maar aan staan.  
 
De Nederlandse Tony en Moldavische Lena Imthorn-
Munteanu gooien dit najaar hun leven radicaal om. Zij 
ervaren een roeping en verlangen om zich in te zetten voor 
kansarme kinderen in Moldavië. Dit groeide uit tot een reëel 
plan: de overname van een pleeggezin met 5 kinderen. 
 
De kinderen hebben een traumatisch verleden en daardoor een complexe hulpvraag. Zij 
hebben baat bij een stabiele thuissituatie waar ze zichzelf mogen zijn, talenten kunnen 
ontdekken en werken aan zelfontplooiing. Naast de dagelijkse verzorging, opvoeding en 

begeleiding van de kinderen bij individuele hulpvragen (praktisch, sociaal, emotioneel, 
juridisch) wordt het huishouden, geheel in Moldavische stijl, zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend gerund. 
 

 
 
Om dit onbetaalde maar onbetaalbare werk mogelijk te maken is uw hulp onmisbaar. Tony 
en Lena hebben maandelijks €2000,- nodig voor hun levensonderhoud. Voor €16,50 per 
maand neemt u een dagdeel hiervan voor uw rekening. Voor €66,- per maand geeft u Tony 
en Lena de kans om een hele dag hun werk te doen. Voor ons Nederlanders is dit een kans 
om daadwerkelijk een verschil te maken in het leven van kinderen in Moldavië. 
 
In de bijlage van deze brief vindt u informatie en algemene voorwaarden voor sponsoring. 
 
Informatie over de organisatie waarvoor Tony en Lena werken: www.hartvoormoldavie.nl  

Tony en Lena kunnen worden gevolgd op: www.tony-lena.nl 

 
Tony en Lena staan in de start blokken, helpt u hen hun missie te realiseren? Alvast bedankt 
voor uw steun.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
Erik, Magda, Gert, Corien, Krijn en Lize 
  

http://www.hartvoormoldavie.nl/
http://www.tony-lena.nl/


 
 

Informatie en algemene voorwaarden 
 
 
Sponsoring Tony en Lena 
 
Fijn dat u verschil wilt maken door te geven. Hieronder vindt u 
informatie de algemene voorwaarden voor de sponsoring van Tony 
en Lena.  
 
 
Periodieke gift (voorkeur met betrekking tot stabiel inkomen): 

• Via onderstaande machtigingsbon kunt u aangeven welk 
bedrag u maandelijks wilt schenken 

• Scan de ingevulde bon, of maak hier een foto van en zend 
deze naar: tony-lena@outlook.com 

• Opzegging dient u schriftelijk kenbaar te maken 

• Mochten er zich onverwachte situaties voordoen waardoor Tony en Lena moeten stoppen met 
het project, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld 

 
Eénmalige gift: 

• Scan de QR code en volg de instructies 
 
Correspondentie met Tony en Lena: 
Uw post voor Tony en Lena kan worden gestuurd naar het 
supportteam. 

Magda Verboom, Abel Tasmanlaan 31, 3742PS Baarn 
of 
magdaverboom@gmail.com  
 

Wat u van Tony, Lena en het supportteam kunt verwachten: 

• U ontvangt 6 X per jaar een nieuwsbrief 

• Er wordt een blog bijgehouden op www.tony-lena.nl  

• Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om 
 

Wijzigingen van post- en E-mailadres ontvangen we graag schriftelijk. 
 
 

ANTWOORDBON 

Ja, ik wil verschil maken door te geven. 

Ik verleen stichting Hart voor Moldavië tot wederopzegging een machtiging om per maand 

een bedrag van €…………. af te schrijven van mijn rekening. 

Naam: 

Adres: 

Postcode + plaats: 

Telefoonnummer: 

Rekeningnummer: 

E-mailadres:       Handtekening: 

 

Datum:      Handtekening 

 

mailto:tony-lena@outlook.com
mailto:magdaverboom@gmail.com
http://www.tony-lena.nl/

