
Geef hoop aan 
een hongerige 
wereld 
Mary’s Meals zet schoolvoedingsprojecten 
op in een aantal van ’s werelds meest arme 
gemeenschappen. Armoede en honger 
belemmeren  kinderen daar om onderwijs te 
volgen.

Ons idee is eenvoudig en werkt: 
We zorgen voor een dagelijkse maaltijd op de 
plek van onderwijs. Dit stimuleert chronisch 
arme kinderen om naar school te gaan. Hier 
krijgen ze een opleiding en dit kan voor hen een 
uitweg betekenen uit hun armoedige bestaan. 

Mary’s Meals begon in 2002 met het voeden van 
200 kinderen in Malawi — vandaag voeden we 
elke schooldag meer dan een miljoen kinderen 
op vijf continenten.

Op scholen waar we maaltijden verstrekken, zien 
we een toename aan inschrijvingen, een afname 
van verzuim en betere schoolresultaten. 

Wereldwijd gaan ongeveer 59 miljoen kinderen 
niet naar school, vaak omdat ze op zoek moeten 
naar eten of geld om eten te kopen. Ons werk 
staat slechts aan het begin.

Maximaal 7% overhead
Mary’s Meals houdt de overhead laag.  
We garanderen dat tenminste 93 cent  
van elke ontvangen euro besteed wordt 
aan ons voedselprogramma.

Vele handen 
maken licht 
werk

In 2002 werd de visie van Mary’s Meals geboren.
Oprichter Magnus MacFarlane-Barrow bezocht Malawi tijdens 
een hongersnood en ontmoette een moeder met AIDS die 
stervende was. Toen hij haar oudste zoon, Edward, vroeg wat 
zijn levensdromen waren, antwoordde die eenvoudig... 

. . . “Ik wi l vo ldoende te eten 
hebben en op een dag naar 
school kunnen gaan .”
Dat moment speelde een sleutelrol in de inspiratie tot de 
oprichting van Mary’s Meals. Hulp bieden aan arme kinderen, die 
niet naar school kunnen gaan omdat ze werken, op de hoek van 
de straat bedelen, of wat dan ook doen voor eten.

Dankzij de inzet van mensen van over de hele wereld zitten deze 
kinderen in een klaslokaal met een volle maag.
De opleiding die zij volgen, geeft hen een kans op een betere 
toekomst. 

Ons leger van vrijwilligers doet het grootste deel van ons werk, 
vaak met vele kleine bijdragen.

Voor al dit goede werk werd Magnus in 2010 geëerd als CNN 
held, werd in april 2015 zelfs verkozen als een van Time 
magazine’s 100 meest invloedrijke mensen in de wereld en 
ontving ere-doctoraten van 4 universiteiten. 

“Als je geen honderd mensen te 
eten kan geven, geef er dan een te 
eten.”

Moeder Teresa 

HET KOST om een kind een heel 
SCHOOLJAAR te eten te 
geven

Met ingang van de datum: Handtekening:

Particulieren / Bedrijven               

Naam incassant: Stichting Mary’s Meals Nederland

Adres: Melkerstraat 2

Postcode: 5469 SL     

Woonplaats: Erp (gemeente Veghel)

Land: Nederland RSIN: 851021578

IBAN: NL13RABO0166273341         BIC: RABONL2U

Met dit ingevulde formulier geeft u aan dat u zelf het ingevulde 
bedrag via automatische overschrijving met uw bank regelt. 
Als u uw overschrijving later weer wenst te stoppen worden 
wij daarvan graag tijdig op de hoogte gesteld. Uw gegevens 
gebruiken wij uitsluitend voor onze eigen administratie.

DOORLOPENDE / EENMALIGE 
AUTOMATISCHE OVERSCHRIJVING 

Naam:

Adres:

Postcode:                                                                             Woonplaats:

Land*:

Rekeningnummer [IBAN]: 

Bank Identificatie [BIC]**:

Het bedrag dat u automatisch overmaakt is eenmalig***/ per€

Ik wens graag een jaarlijkse bedankbrief met bevestiging van ontvangst: digitaal
per post

* Invullen indien het land van de 

incassant en de geïncasseerde niet 

dezelfde zijn.

** Geen verplicht veld bij een 

Nederlands rekeningnummer.

*** Doorstrepen indien niet van 

toepassing en invullen wat van 

toepassing is.

Mary’s Meals Nederland is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling  
bij de KvK 53796217 en heeft de ANBI status.  3e druk mei 2016

€15.60



Elk kind heeft recht op onderwijs – en op voldoende eten.

Het kost slechts €15,60 
om een kind een heel 

schooljaar met Mary’s Meals 
te eten te geven.

Onze Visie
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Honger en 
armoede staan het volgen van onderwijs vaak in 
de weg. Onze visie is dat elk kind dat in armoede 
leeft één dagelijkse maaltijd krijgt op de plek van 
onderwijs. Vanuit ons welvarende Nederland 
spannen wij ons in om een bijdrage te leveren aan 
dit wereldwijde probleem.

Meer weten? Ideeën? Suggesties?
Meld u bij Matthé Uijttewaal
(voorzitter Mary’s Meals 
Nederland) 

Telefoon: +31 (0)6-34460037

Email: info@marysmeals.nl

Volg ons online en ontdek hoe 
u Mary’s Meals kunt helpen 

/MarysMealsNL

MarysMealsNL

www.marysmeals.nl
Donaties? Graag!
op IBAN NL13RABO0166273341 

of www.marysmeals.nl/doneren (credit card)
 

Bedankt voor uw ondersteuning!

Mary’s Meals Nederland is geregistreerd bij 
de KvK 53796217 en heeft de ANBI status


