De Vrienden van Pax Christi
Pax Christi zoekt ‘Vrienden van Pax Christi’ voor steun aan onze wereldwijde
katholieke vredesbeweging.
WAT BETEKENT HET OM EEN ‘VRIEND VAN PAX CHRISTI’ TE ZIJN?
Vrienden van Pax Christi ze�en zich in voor vrede en verzoening en engageren zich
om bij te dragen aan de financiële duurzaamheid van de Pax Christi-beweging. Als
Vriend van Pax Christi promoot je de missie en het werk van Pax Christi.
WAT KAN JE DOEN ALS VRIEND VAN PAX CHRISTI?
• Maak een substantiële gift (vb. 250 euro of meer) over aan Pax Christi.
Je kan 45% van deze gift recupereren via je belastingaangifte met een door ons
uitgereikt fiscaal a�est.
• Organiseer een fondsenwervende activiteit, zoals een ontbijt, lunch of diner in
je huis of andere locatie. Pax Christi kan je interessante sprekers aanbieden over
vrede en verzoening, veiligheid en ontwapening, actuele conflicten, enz.
• Zet een benefietconcert of ander cultureel evenement op waarbij de opbrengst
naar Pax Christi gaat.
• Help deuren van sponsors, grote donoren en fondsen openen voor Pax Christi.
• Maak het werk en de impact van Pax Christi mee bekend.
• Nodig je vrienden uit om ook Vriend van Pax Christi te worden.
WAT MAG JE VAN PAX CHRISTI VERWACHTEN?
• Pax Christi houdt je op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vredeswerk,
via nieuwsflitsen en korte gepersonaliseerde berichten.
• Je wordt uitgenodigd op een jaarlijks evenement dat Pax Christi voor de Vrienden
organiseert, met prominente sprekers en ruimte voor netwerking en informele
contacten met andere vrienden.
• Je wordt uitgenodigd op de jaarlijkse uitreiking van de titel ‘Ambassadeur voor de
Vrede’.

Ik word
‘Vriend van Pax Christi’
1. Ga naar www.paxchristi.be/vrienden.
2. Vul het online-formulier in
In het formulier worden volgende zaken gevraagd:
• Je contactgegevens
• Welke initiatieven je wenst te doen of mogelijkheden je bekijkt als
“Vriend van Pax Christi”? (vb. lunch, contact leggen met donoren ...).
En of je bij deze initiatieven graag ondersteuning wenst van Pax Christi.
• Indien je financieel wenst te steunen aan welk bedrag je denkt alsook
de frequentie en mogelijke duur van je gift.
• Of je alvast andere personen kent die mogelijks interesse hebben om
“Vriend van Pax Christi” te worden.
3. Je ontvangt een bevestiging en een eerste nieuwsflits.

Ik heb interesse om
‘Vriend van Pax Christi’ te worden
Maar je had graag nog duiding bij de mogelijkheden van “Vriend van Pax
Christi” zijn, het werk en de impact van de beweging of andere mogelijke
vragen waarmee je zit.
Neem dan gerust contact met Annemarie Gielen, algemeen directeur Pax
Christi Vlaanderen, voor een vrijblijvend gesprek.

Contactgegevens
Pax Christi Vlaanderen 		
Annemarie Gielen
Italiëlei 98a
2000 Antwerpen 			
T: 03/225.10.00
E: annemarie.gielen@paxchristi.be
Website: www.paxchristi.be		

Bankinformatie
Rekeningnummer: BE41 8939 4403 7310
BIC: VDSPBE91
Vermeld: ‘Gift Vrienden van Pax Christi’
         

