
Wat is er te winnen?

De nummers 1, 2 en 3* krijgen respectievelijk 

€ 125, € 75 en € 50 overgemaakt naar de 

Garanti BBVA International rekening. Met elke 

inzending doneert Garanti BBVA International € 1,- 

extra aan Make-A-Wish Nederland of Stichting AAP.

Wat moet u doen?

Stuur de ingekleurde kleurplaat of het gedicht/

verhaal met uw gegevens voor 15 februari 2023 naar: 

Garanti BBVA International, ovv ‘Kleurplaat 2023’, 

Antwoordnummer 10076, 1000 PA Amsterdam.

Kleur of rijm. Wij doneren.
Laat uw (klein)kind(eren) de kleurplaat op de achterkant inkleuren (of u kleurt zelf). 
Maar dit jaar mag u ook een mooi gedicht of verhaal insturen. In beide gevallen maakt 
u of uw (klein)kind kans op een mooie geldprijs die op uw rekening wordt gestort.

Voor het zoveelste jaar op rij hebben heel veel klanten meegewerkt aan ons klant-
tevredenheidsonderzoek. Ons persoonlijke contact wordt gelukkig zeer gewaardeerd 
en ‘ga zo door’ werd vaak genoemd. Met ons onderzoek kunnen we onze service steeds 
meer verbeteren. U helpt ons hiermee. Daarnaast helpt u het goede doel. 

Bedankt voor 
uw bijdrage.

Make-A-Wish Nederland en/of Stichting AAP

Net als afgelopen jaar doneert Garanti BBVA 

International voor elke bijdrage aan ons onderzoek 

€ 5,-. Nieuw dit jaar is dat u bepaalt of onze donatie 

gaat naar Make-A-Wish Nederland of Stichting 

AAP. Of allebei de helft. Wilt u de grootste wens-

vervullende organisatie ter wereld blij maken? 

Waarbij elk jaar duizenden mensenwensen worden 

vervuld. Of draagt u de dieren een warm hart 

toe? En dan in het bijzonder de dieren in nood die 

Stichting AAP helpt omdat ze extra verzorging nodig 

hebben. Aan de achterkant van deze flyer kunt u 

aangeven welke voorkeur u heeft. 

* Winnaars krijgen per mail bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Wij wensen u een warm
en vriendelijk 2023.

Een beetje meer warmte (letterlijk 
en fi guurlijk) en een portie extra 
vriendelijkheid. Dat wensen wij u 
toe. Laten we er een vriendelijk 
2023 van maken.

Naam (kind) Leeftijd*

E-mailadres Telefoonnummer

Naam rekeninghouder

Rekeningnummer

Donatie aan  Make-A-Wish Nederland  Stichting AAP  Verdeel de donatie

* Het maakt niet uit hoe oud u/je bent. Iedereen mag de kleurplaat insturen of een gedicht/verhaal meezenden. 


