
7th TRADITIE DONATIES DRINGEND NODIG! 
 
Beste medereizigers, 

 
Het primaire doel van elke ACA groep is het uitdragen van de boodschap aan volwassen 
kinderen die nog lijden, overal. Sommigen vinden het misschien vanzelfsprekend dat er een 
"Big Red Book" beschikbaar is in elke taal, maar het is een feit dat landen over de hele wereld 
geen toegang hebben tot ACA literatuur in hun moedertaal. Het verstrekken van vertaalde 
literatuur is een van de belangrijkste diensten die de World Services Organization (WSO) 
uitvoert namens ACA groepen. 

 
WSO HEEFT MOMENTEEL EEN TEKORT AAN 7TH TRADITIE DONATIES WAT ONS DOEL 
BEDREIGT. WE HEBBEN U EN UW GROEP NODIG OM ONS TE HELPEN. 

 
Wat doet WSO met uw donaties? 

●  Vertaalt en publiceert literatuur in andere talen 

●  Betaalt speciale werknemers om rekeningen bij te houden en technologie te beheren 

●  Onderhoudt fysieke en virtuele activa zoals magazijnen en websites 
 
Waarom zijn de WSO-donaties lager dan verwacht? 

● Veel bijeenkomsten die vóór de pandemie persoonlijk waren en regelmatig 7th 
traditiebijdragen verzamelden, verzamelen deze niet meer en doneren aan WSO. 

 
Wat kun je doen? 

● Vraag uw groep om tijdens de bijeenkomst 7th traditiebijdragen te verzamelen. 
o Online vergaderingen kunnen hun vergadering gedurende 1-2 minuten 

onderbreken om leden de gelegenheid te geven bij te dragen aan de virtuele 
mand van uw groep zonder iets van de vergadering te missen. 

 

● Vraag uw groep om ten minste elk kwartaal een donatie te doen tot het 
voorzichtige reservebedrag van uw groep. 

 
● Overweeg een persoonlijke maandelijkse terugkerende donatie rechtstreeks aan WSO. 

 
Met uw hulp zal WSO een schema van 3 of meer nieuw vertaalde literatuurstukken per jaar 
kunnen handhaven om nog meer volwassen kinderen die lijden te bereiken. 

 
Hier is de link naar de donatie webpagina. U kunt kiezen hoe u een eenmalige donatie 
wilt doen of een automatische maandelijkse donatie instellen, ongeacht het bedrag. 

Dank u voor uw dienst en uw donaties om de boodschap uit te dragen! In 

dienst, 
De WSO Financiële Commissie 

https://adultchildren.org/7th-tradition/
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