PROJECT SSMW

RMA
STARTER
PACK

IN BENEFIT OF THE
KAKI LION
BELGIUM ASBL
The 159th Promotion Social
and Military Sciences offers
you the possibility to acquire
all the necessary items for the
MIF/PIM, at a cheaper price
and whitout the effort of
searching tons of shops

WHY?
Beste kandidaat-leerling officier,
Dit jaar organiseert de 159ste
Promotie Sociale en Militaire
Wetenschappen het befaamde
Project SSMW waarin de
masterstudenten aan de Koninklijke
Militaire School geld inzamelen voor
een zelfgekozen goed doel. Dit jaar
koos de 159ste voor de VZW Kaki
Lion Belgium. Deze vereniging werft
fondsen voor gewonde Belgische
militairen en hun familie in ernstige
nood. Alsook biedt ze
psychologische steun en/of een
luisterend oor indien daar behoefte
aan is.

What?
Het Project SSMW wordt dit jaar
geopend met de Kit "MIF SALE". Om
jullie, de eerstejaars, de gelegenheid
te geven zich optimaal voor te
bereiden op de Militaire Initiatiefase
(MIF), bieden wij de mogelijkheid om
dit "Starter Pack" aan te schaffen.
Het pakket bevat talrijke handige
zaken voor een Kandidaat LeerlingOfficier voor zijn/haar intrede aan de
KMS. Zo ben je verzekerd van de
juiste uitrusting tegen de correcte
prijs zonder dat u naar de winkel
hoeft te rennen om alle artikelen te
vinden. Bovenop dit aantrekkelijk
voorstel gaat de volledige opbrengst
integraal naar de VZW Kaki Lion
Belgium.
Alvast bedankt voor uw steun,
Tot binnenkort,

Alle items in de kit zullen van pas komen
tijdens de MIF en de volgende kampen.
De Starter Kit bevat de volgende items:
- Twee kaki sport T-Shirts;
- Twee A6 Watervaste notitieboekjes;
- Een set permanentstiften;
- Een vetpotlood;
- Een set grijze tussenschoten;
- Twee sets camouflageschmink;
- Een set snelbinders;
- Een doos tandenstokers;
- Twee musketons;
- Een rol zwarte ducttape;
- Een set ziplockzakken;
- Een doosje wattenstaafjes;
- Vier kaartclips;
- Een nagelborstelje;
- Twee paar elastiekjes voor de
broekrekkers.
De RMA Starter Pack is te verkrijgen

Team Project SSMW

voor €80 via QR code en zal verdeeld
worden tijdens de incorporatieweek.
Het pakket met slechts twee T-shirts is
verkrijgbaar voor 28€.

