vaderdagactie

voor MAF

€5

SET A

1 paar navyblauwe sokken
met witte vliegtuigen.
Maat: 41-46

SET B

In Mozambique zij
n geen artsen in de
afgelegen
dorpen. Geef je va
der Maffe Sokken
en help
MAF een team (N
ederlandse) artse
n naar de
meest onbereikb
are gebieden te bre
ngen!

€ 1750

4 paar maffe sokken in
vier verschillende
dessins. Maat: 41-46

SET C

€ 850

SET D

€ 850

Vader en z’n Stuntpiloot
1x maat 41-46: “Captain”
1x maat 32-34 “Stuntpiloot”

Vader en z’n Copiloot
1x maat 41-46: “Captain”
1x maat 35-37 “Copiloot”

BESTEL EENVOUDIG:

06 272 904 92

904 92
uiterlijk 11 juni naar: 06 272
1. Whatsapp je bestelling
tellen (bijv. set A 2x, set B 1x)
2. Vermeld wat je wilt bes
s*
en je naam en adresgegeven
dig en veilig betaalt.
een Tikkie waarmee je eenvou
t
kor
nen
bin
gt
van
ont
Je
3.
ag gratis thuisbezorgd in
rden de sokken voor vaderd
4. Dankzij vrijwilligers wo
zijde staan vermeld.
de plaatsen die op de achter
Onder alle bestellingen
wordt
een proefles vliegen ver
loot!

100% van de verkoop gaat naar vluchten voor
artsen in Mozambique. De kosten van deze
actie en de rondvlucht zijn gesponsord.

*
Door te bestellen ga je akkoord dat MAF je
gegevens gebruikt om je te informeren over het
werk van de organisatie. Je kunt je voorkeuren
eenvoudig aanpassen via mijn.maf.nl.

vaderdagactie

voor MAF

Dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers worden de sokken voor vaderdag
gratis thuisbezorgd in deze postcode
gebieden. Buiten deze regio’s gelden de
PostNL-tarieven.
Postcodegebieden gratis bezorging:
Alblasserdam 2950-2954
Barendrecht 2990-2994
Barneveld 3770-3776, 3780,
3781,3784,3785, 3790, 3792, 3794, 3886
Bodegraven 2410-2412, 2415,
2810,2811,3465,3466
Dordrecht 3300,3301, 33113319,3328,3329

Driebruggen 3465
Ede 6710-6718,6720,6721,6730-6733,
6740,6741,6744,6745,6877,7351,7352
Hendrik-Ido-Ambacht 3340-3344
Klaaswaal 3286
Leusden 3791,3830-3835
Middelharnis 3240, 3241
Nieuwerkerk a/d IJssel 2761,2910-2914
Putten 3880-3882
Ridderkerk 2980-2989
Voorthuizen 3780,3781
Werkendam 4250,4251,4254,4255,
4270-4273
Waarder 3466
Zwijndrecht 2995, 3330-3336

