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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Care4Needs. 

 

Stichting Care4Needs is erop gericht om meer aandacht te generen voor onbekende en opkomende              

sociale en maatschappelijke projecten die hulpbehoevend zijn. Deze projecten kunnen gericht zijn op             

mens, dier en milieu. De projecten zetten zich in om een bepaalde verbetering te realiseren voor de                 

genoemde groepen. Belangrijk hierbij is dat extra aandacht in de vorm van vrijwilligers, donaties of               

erkenning noodzakelijke is om het goede werk voort te kunnen zetten.  

 

Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd).                  

Hierin wordt o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van                  

Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst.  

 

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende              

Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening                

gehouden. 

 

Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van                

de belasting en de Stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en               

schenkingen.  

 

Dit plan geeft inzicht in: 

 

❖ Missie, visie en doelstellingen van de Stichting  

❖ Werkzaamheden (activiteiten) van de Stichting 

❖ De manier waarop de Stichting geld werft  

❖ Het beheer van vermogen van de Stichting  

❖ De besteding van het vermogen van de Stichting 

❖ Het functioneren van het bestuur  

 

 

Het bestuur van de Stichting Care4Needs 

 

R.G. Reitsema  

Voorzitter  
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Inleiding 

Stichting Care4needs is opgericht in december van 2016. Care4Needs is een Stichting die zich inzet               

voor onbekende en opkomende maatschappelijke projecten in het buitenland die hulpbehoevend           

zijn. De Stichting wil deze projecten helpen te voorzien in de aanwezige behoefte zonder dat hier                

een vergoeding tegenover staat. Care4Needs helpt bij het verkrijgen van meer aandacht voor het              

project,  erkenning voor het goede werk,  het werven van donaties en het werven van vrijwilligers.  

 

Voor de projecten die Care4Needs bezoekt worden acties opgezet. Dit zal gebeuren op social media               

en op andere online locaties waar aandacht gevraagd kan worden voor bepaalde problemen en              

projecten die hierop inspelen. Verderop in dit plan zal hier inhoudelijk op worden ingegaan. 

 

Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken voor de bezochte projecten staat Stichting             

Care4Needs de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Deze zijn het zoeken van sponsoren,              

donaties en giften, het krijgen van nationale bekendheid en het bouwen van een internationaal              

netwerk. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de Stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken.  

 

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke               

maatregelen het wil nemen om Stichting Care4Needs landelijk bekendheid te geven, geld te werven              

en een netwerk op te bouwen om haar doelstellingen waar te maken. 

 

Doel is dat de Stichting, in samenwerking met derden, een landelijk bekende organisatie wordt die               

snel en adequaat de behoefte van een bezocht project kan vertalen naar gerichte acties zodat er in                 

de behoefte wordt voorzien. 

 

Het bestuur van Stichting Care4Needs staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde             

doelen nastreven. De Stichting vindt het belangrijk om van elkaars initiatieven en informatie op de               

hoogte zijn, om zodoende van elkaars ervaringen te kunnen leren.  
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1. Missie/visie  

Overal in de wereld leven mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dierenleed is iets waar maar              

weinig aandacht voor is en verantwoordelijkheid dragen voor het milieu wordt nog door veel te               

weinig partijen echt gedaan. Toch zijn er overal ter wereld grote en kleine organisaties actief die juist                 

voor bovengenoemde groepen een verschil maken. Stichting Care4Needs wil hier een bijdrage aan             

leveren.  

 

Care4Needs streeft er naar om voor de sociale en maatschappelijke projecten die bezocht worden              

een verschil te maken. Wij willen helpen doelen te realiseren omdat het belangrijk is dat deze                

projecten er zijn. De ANBI status zorgt ervoor dat donaties aan een specifiek project hier ook volledig                 

terecht komen. Care4Needs is een transparante organisatie die goed inzicht geeft in de geldstromen              

zodat duidelijk zichtbaar is dat het geld daadwerkelijk op de juiste plek terecht komt. 

 

1.1. Missie 

Het is onze missie om de wereld te laten zien welke goede sociale en maatschappelijke projecten er                 

zijn. Stichting Care4Needs wil de verbinding zijn tussen particulieren en het bedrijfsleven enerzijds             

en sociale en maatschappelijke projecten en initiatieven anderzijds. Door een platform te bieden             

waarop particulieren en bedrijven die een bijdrage willen leveren dit heel gericht aan een              

zelfgekozen project kunnen doen. Dit met als doel de projecten te helpen te voorzien in de                

aanwezige behoeften.  

De projecten waar Care4Needs zich op gaat focussen zijn gericht op zowel mensen, dieren als het                

milieu. Stichting Care4Needs beperkt zich niet tot een bepaalde categorie. Door de Stichting zijn wel               

selectiecriteria opgesteld waaraan projecten moeten voldoen. De rode draad hierin is dat het gaat              

om onbekende en/of opkomende projecten die hulp nodig hebben.  

 

1.2. Visie 

Stichting Care4Needs is ervan overtuigd dat de missie waargemaakt kan worden. Daarnaast wil             

Care4needs zich ontwikkelen tot een organisatie met nationale bekendheid en een groot bereik. De              

behoefte aan maatschappelijke projecten en initiatieven neemt niet af, daarom is het van belang dat               

hier aandacht voor blijft. De projecten die door Care4Needs onder de aandacht worden gebracht, of               

in een later stadium door Care4Needs zelf worden opgezet dragen bij aan verbeterde             

omstandigheden voor mens, dier en milieu.  
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1.3. Doelstellingen 

Stichting Care4Needs heeft de volgende doelen geformuleerd: 

 

- Bewustwording creëren voor de problemen die er zijn in verschillende landen: 

- Humanitaire problemen; 

- Dierenleed; 

- Milieuproblemen; 

- Sociale en maatschappelijke projecten helpen doelen te realiseren door: 

- Aandacht en/of erkenning te genereren; 

- Donaties te realiseren; 

- Vrijwilligers te koppelen aan projecten (zonder dat hier kosten aan verbonden zijn); 

- Aandacht en steun voor partijen/organisaties die zich onbaatzuchtig inzetten voor mensen           

en dieren die hulp nodig hebben of voor het milieu; 

- Zichtbaar maken welke goede werkzaamheden er verricht worden; 

- Een platform ontwikkelen waarop mensen of bedrijven die willen doneren/sponsoren dit           

heel gericht aan een zelfgekozen project kunnen doen; 

- Er is geen winstoogmerk. 

 

1.4. Strategie 

Stichting Care4needs heeft een aantal doelstellingen. Om deze waar te maken dient er een goede               

strategie te zijn.  

 

De Stichting zal in meerdere landen actief zijn. Per land wordt bekeken welke problemen er zijn. Dit                 

wordt achterhaald door contact met de Nederlandse ambassade in de te bezoeken landen en door in                

gesprek te gaan met NGO’s en andere organisaties die in deze landen actief zijn. De informatie die                 

hieruit naar voren komt wordt gedeeld op onze website en vormt de basis voor het selecteren van                 

projecten, samen met de opgezette selectiecriteria.  

 

Care4Needs gaat op zoek naar projecten die de aanwezige problemen proberen aan te pakken.              

Stichting Care4Needs zal een aantal dagen aanwezig zijn bij een dergelijk project om zo een goed                

beeld te krijgen van de werkzaamheden en de benodigdheden. Wanneer bekend is welke             

werkzaamheden het project allemaal verricht, hoe belangrijk het werk is, hoe groot het probleem is               

en wat de behoeften zijn van het project wordt er korte documentaire gemaakt.  

 

De documentaire plaatst Care4needs op haar website, wordt gedeeld op een aantal social media              

kanalen en op crowdfunding sites. Care4Needs wil dat de documentaries van toegevoegde waarde             

zijn voor haar kijkers. Wij hopen met onze kennis en ervaringen particulieren en bedrijven te               

motiveren een bijdrage te leveren, te raken en van informatie te voorzien over de verschillende               

projecten en problemen waar de projecten op inspelen. 

 

WIj zullen ons project en de gemaakte documentaires vooral online delen en tevens promoten. Het               

delen van de documentaires  zal geschieden via de volgende kanalen: 
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- Eigen website 

- YouTube 

- Vimeo 

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

- Forums 

 

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor gratis promotie die Care4Needs gaat inzetten, voor de             

Stichting zelf alsmede voor de projecten die wij steunen, namelijk:  

- Crowdfunding sites 

- Berichten sturen naar kranten 

- Berichten sturen naar tijdschriften 

- Netwerk aanspreken om zaken te delen 

- Sponsoren vragen om promotie van Care4Needs op de website 

 

Tegenwoordig is steeds vaker te horen dat men wel doneert maar geen idee heeft wat er met het                  

geld gebeurd. Dit zorgt ervoor dat mensen vaak geven om er zelf een beter gevoel van te krijgen in                   

plaats van dat het gedaan wordt om echt ergens een bijdrage aan te leveren. Dit zorgt niet voor                  1

betrokkenheid omdat de donateur niet weet wat er met het gedoneerde geld gebeurd.  

Toch wordt er heel veel gedoneerd door Nederlandse particulieren, bijna 400 mln in 2014. Daarom                2

heeft Care4Needs gekeken naar een ander model. Via Care4Needs kan men heel gericht aan een               

project naar keuze doneren. Dit zorgt voor meer betrokkenheid onder donateurs wat kan resulteren              

in een duurzame verbintenis. Wanneer er via Care4Needs gedoneerd komt al het geld ook              

daadwerkelijk terecht bij het zelfgekozen project. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://www.nemokennislink.nl/publicaties/waarom-geven-mensen-aan-goede-doelen  
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/nederland-steeds-ruimhartiger-voor-goede-doel  
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2. Achtergrond & Activiteiten 

Stichting Care4needs is opgericht in december 2016. Voorafgaande aan oprichting is er een pilot              

gedraaid om te kijken of hetgeen dat Care4Needs voor ogen heeft kan slagen. Care4Needs is               

hiervoor in de Filipijnen geweest. Daar werd duidelijk dat projecten en de mensen die hiervoor               

werken het heel erg waarderen dat een partij als Care4Needs langs komt om te helpen. Dit was dan                  

ook doorslaggevend voor de keuze om Stichting Care4Needs op te richten.  

De Stichting heeft nog geen resultaten behaald. Door de pilot in de Filipijnen is er al wel veel geleerd.                   

Deze periode is echt als leerperiode gebruikt. Dit is goed bevallen en heeft nieuwe inzichten               

opgeleverd.  

 

2.1. Activiteiten 

Vanuit Stichting Care4Needs worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Een aantal activiteiten zijn            

eenmalig en een ander aantal zal doorlopend zijn. Activiteiten die niet in het beleidsplan staan               

kunnen wel uitgevoerd worden. Eerst dient getoetst te worden of de activiteiten daadwerkelijk             

bijdragen aan de missie en doelstellingen. 

 

2.2. Eenmalige activiteiten 

- Website bouwen; 

- Opzetten platform waarop particulieren en bedrijven gericht kunnen doneren aan          

zelfgekozen project (website); 

- Aanschaf van alle equipment voor het filmen (Dit zal in het begin uit privévermogen worden               

betaald en naarmate er meer donaties binnenkomen uit het vermogen van de stichting); 

2.3. Doorlopende activiteiten 

- Contact met NGO’s en andere organisaties over problemen in bepaalde landen en aanwezige             

projecten en initiatieven; 

- Contact onderhouden met netwerk en deze waar mogelijk uitbreiden; 

- Contact leggen met projecten; 

- Meelopen met projecten om een goed beeld te krijgen; 

- Filmen van de projecten; 

- Video’s van de projecten monteren; 

- Documentaires online zetten en deze promoten via verschillende kanalen; 

- Contact onderhouden met bezochte projecten; 

- Blijven zoeken naar nieuwe manier om extra aandacht voor Care4Needs en de bezochte             

projecten te krijgen; 

- Met regelmaat openbaar maken  wat de resultaten zijn van Care4Needs (transparantie); 
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- Bezochte projecten koppelen aan bedrijven in Nederland (Hier zal in de eerste twee jaar de               

focus minder op liggen omdat wij eerst een groot netwerk van stichtingen willen hebben); 

 

- Trachten te voorzien in de behoeften van de bezochte projecten 

- Donaties; 

- Vrijwilligers; 

- Extra aandacht en/of erkenning. 

 

2.4. Doelgroepen 

Care4Needs heeft een brede doelgroep Hieronder een overzicht van de doelgroepen die Care4Needs             

hoopt aan te spreken: 

● Mensen die interesse hebben in maatschappelijke projecten en daar een financiële bijdrage            

aan willen leveren; 

● Mensen die vrijwilligerswerk willen doen in het buitenland (kort of lang); 

● Mensen die gaan reizen en nog niet hadden nagedacht over de mogelijkheden om een extra               

dimensie aan hun reis te geven; 

● Mensen die het interessant vinden om te zien welke goede initiatieven er zijn en dit willen                

volgen; 

● Organisaties die bepaalde projecten steunen en dit graag in beeld gebracht willen hebben; 

● Organisaties die zich oriënteren op het sponsoren van goede doelen of projecten; 

● Organisaties en projecten die zich inzetten voor mens, dier en milieu. 

 

3. Toekomst 

Stichting Care4Needs verwacht dat er nog lang maatschappelijke en sociale projecten nodig zijn.             

Daarnaast ziet het er niet naar uit dat er minder gedoneerd gaat worden. Er zijn perioden geweest                 

dat er minder gedoneerd werd maar dit had voornamelijk te maken met bijvoorbeeld een crisis. Dit                

betekent dat er aan de kant van de projecten werk blijft voor Care4Needs en dat het tevens mogelijk                  

blijft om geld in te zamelen waardoor het werk voortgezet kan worden. De manier waarop               

Care4Needs te werk gaat is onderscheidend/innovatief, dit moet eraan bijdragen dat er voldoende             

aandacht en bekendheid ontstaat.  

 

Care4needs is in 2016 opgericht. Het is daarom belangrijk om eerst een start te maken met het werk.                  

In een later stadium kan meer over de verwachting voor de toekomst worden gezegd.  
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4. Organisatie  

Stichting Care4Needs gaat ervan uit begin 2017 een zogenaamde erkenning ANBI-status te            

ontvangen. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)             

op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en             

vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen           

als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. 

Er zijn keurmerken voor goede doelen. Deze keurmerken zijn niet gratis. Wanneer er financiële              

ruimte is om dit te doen wordt hier naar gekeken. Als blijkt dat partijen waarmee samengewerkt                

gaat worden hier waarde aan hechten kan dat een reden zijn om sneller een keurmerk aan te                 

vragen.  

4.1. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen: 

- Voorzitter: Dhr. Redmar Reitsema 

- Penningmeester: Mevr. Lychelle van Bennekom 

- Secretaris: Dhr. Gerwin Beishuizen  

 

4.2. Werkzaamheden bestuur 

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van                 

de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de              

ontwikkelingen op de hoogte.  

Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over de te volgen strategie en het afstemmen van de               

taakverdeling. 

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: 

Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen          

e.d., PR en communicatie (bekendheid). Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website             

aan belanghebbenden en instanties. Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.  

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. 

De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris            

ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van              

beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk           

voor het financieel beheer, jaarlijks stemt zij dit af met de anderen bestuursleden. 
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Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Care4needs.                

Deze akte is op te vragen bij de Stichting. Care4needs is tevens bezig met het ontwikkelen van een                  

huisreglement.  

4.3. Werknemers 

Stichting Care4Needs heeft geen werknemers in dienst. Er wordt uitsluitend gewerkt met            

vrijwilligers. De bestuurders van Care4Needs hebben voor een groot deel de benodigde kennis en              

vaardigheden om alle werkzaamheden te kunnen verrichten. Zijn er activiteiten waarvoor specifieke            

kennis nodig is dat wordt altijd eerst in het eigen netwerk gezocht naar mensen die hierbij op                 

vrijwillige basis kunnen assisteren.  
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5. Financiën 

Om de doelen van Stichting Care4Needs te realiseren is geld nodig. Er is geld nodig om Care4Needs                 

draaiende te houden. Daarnaast is er geld nodig om de projecten verder te helpen. Voor het eerste                 

punt is er een begroting van de kosten voor het komende jaar gemaakt. Het tweede punt is nu nog                   

niet vast te stellen. Dit is afhankelijk van de aanwezige behoefte van projecten die worden bezocht. 

Hieronder wordt eerst de jaarbegroting weergegeven om Care4Needs draaiende te kunnen houden.            

Vervolgens wordt aangegeven op welke manier Care4Needs geld gaat werven voor de Stichting             

alsmede voor de projecten die worden bezocht.  

5.1. Begroting  

Om een start te kunnen maken wordt er privévermogen ingezet. Er is immers geld nodig om bij de                  

projecten te komen, en wij willen eerst laten laten zien waartoe wij in staat zijn alvorens wij fondsen                  

gaan werven. Wij verwachten het eerste jaar voor het grootste deel afhankelijk te zijn van ons                

privévermogen.  

 

Donaties die na verloop van tijd voor een project binnenkomen zullen niet worden gebruikt om               

kosten te dekken. Wanneer men geld aan Care4Needs als Stichting doneert, wordt dit gebruikt om               

de gemaakte kosten door de stichting te dekken. Na onze eerste reis in 2017 gaan wij op zoek naar                   

fondsen op onze volgende projecten te financieren. Het is dan niet meer de bedoeling dat er nog                 

privévermogen wordt ingelegd.  

 

Afhankelijk van hoe vaak en hoe lang wij weggaan zal bepaald wat de begroting is voor het project.                  

Naarmate wij dit vaker hebben gedaan kan dit ook beter worden ingeschat.  

 

Stichting Care4Needs is per december 2016 opgericht. Dit betekent dat ten tijde van het schrijven               

van dit plan nog niet nagegaan kan worden wat de exacte kosten zullen zijn. Tevens kunnen er                 

kosten bijkomen waar op voorhand geen rekening mee is gehouden omdat er bijvoorbeeld bepaalde              

activiteiten opgezet moeten worden om doelen te bereiken. Het werk wordt door ons op vrijwillige               

basis verricht. 

5.2. Manier van geld werven  

De Stichting hoopt geld op te halen door middel van: sponsoring, donaties, giften, filantropie,              

subsidies, bijdrage van activiteiten en fondsenwerving.  

De werving van geld gebeurt op een effectieve en directe manier. Er worden social media               

campagnes opgezet om voor de projecten extra geld in te zamelen. Ook crowdfunding wordt een               

belangrijke bron om geld te werven voor projecten.  

De bestaande contacten worden warm gehouden. Deze contacten worden ook gevraagd om te             

helpen bij het vergroten van het netwerk door bijvoorbeeld acties te delen waardoor het bereik van                

Care4Needs groter wordt.  
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Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke              

initiatieven van mensen of de Stichting. 

5.3. Soorten bijdragen  

- Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen,          

waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel            

en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw            

omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het          

realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst          

(sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer. 

- Donaties/giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed           

gevoel. 

- Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken            

of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde           

voorwaarden. 

- Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende          

middelen.  

- De Stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 

 

 

6. Beheer en besteding van vermogen 

Stichting Care4Needs is als ANBI Stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie             

moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke            

bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook                 

voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling                  

is.  

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen               

vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en               

begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom              

geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de              

onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen              

met gelijkheid van stemmen.  

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de               

Stichting. Daar er in Nederland geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten,               

zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt. 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden de boeken                 

afgesloten door de penningmeester. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de            

winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het               

betreffende boekjaar.  
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Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een              

ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan            

gepubliceerd op de website. 

 

7. Overzicht gegevens Stichting  

Stichting Care4Needs is een Stichting en is ingeschreven te Groningen, onder nummer KvK nummer:              

67435645, adres Slachthuisstraat 280, 9713 MR, Groningen.  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Voorzitter: Dhr. R.G. Reitsema 

Secretaris: Dhr. G.F.M. Beishuizen 

Penningmeester: Mevr. L.D. van Bennekom  

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 856989137  

Het banknummer van de Stichting is: NL17 RABO 0315 8721 01  

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden            

gedownload (webadres: www.care4needs.com). 
 

Contacten met de Stichting verlopen via info@care4needs.com, het contactformulier op onze site,            

via ons postadres of via social media. 
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