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ACHTERGROND	INFORMATIE	CARE4NEEDS	

MISSIE	
Het	is	onze	missie	om	het	werk	van	kleine	en	onbekende	stichtingen	aan	de	wereld	te	laten	zien.	
We	 doen	 dit	 door	 wereldwijd	 stichtingen	 te	 bezoeken	 en	 gratis	 video's	 over	 hun	 stichting	 en	
projecten	 te	maken	en	 te	delen.	Care4Needs	doet	dit	om	meer	bewustzijn	 te	 creëren	voor	hun	
goede	 werk	 en	 de	 bestaande	 problemen	 in	 het	 land	 waar	 ze	 actief	 zijn.	 Hierdoor	 hopen	 we	
mensen	te	motiveren	om	goed	te	doen	en	kleine	initiatieven	te	ondersteunen.	

Care4Needs	wil	 de	 verbinding	 zijn	 tussen	 individuen,	 bedrijven	 en	 stichtingen.	Wij	 bieden	 een	
platform	 (www.care4needs.com)	 voor	 particulieren	 en	 bedrijven	 die	 goed	 willen	 doen.	 Hier	
kunnen	ze	een	van	de	stichtingen	selecteren	die	Care4Needs	heeft	bezocht	en	via	onze	website	
aan	 deze	 zelf	 gekozen	 stichting	 schenken.	 Zo	 dragen	 we	 gedeeltelijk	 zorg	 voor	 hun	 financiële	
behoeften.	

	

HOE	CARE4NEEDS	HELPT		
HET	BEZOEKEN	VAN	PROJECTEN	WERELDWIJD	
We	willen	kleine	en	onbekende	stichtingen	de	kans	geven	hun	verhaal	te	vertellen	door	middel	
van	een	video.	Om	deze	video	te	maken,	bezoeken	we	wereldwijd	stichtingen	en	blijven	we	een	
week	bij	deze	stichtingen	op	locatie	om	een	goede	indruk	te	krijgen	en	hun	werk	te	filmen.	Wij	
willen	 (lokale)	mensen	 het	 verhaal	 van	 hun	 stichting	 laten	 vertellen.	 Dit	 zijn	 dan	 bijvoorbeeld	
mensen	die	voor	de	stichting	werken,	mensen	die	door	de	stichting	worden	geholpen	of	mensen	
uit	de	gemeenschap.	

We	 filmen	 dagelijkse	 activiteiten,	 oude	 projecten,	 nieuwe	 projecten	 en	 de	 mensen	 achter	 de	
stichting.	 Na	 het	 bezoeken	 van	 de	 stichting	 maken	 we	 een	 promotievideo	 (van	 ongeveer	 zes	
minuten)	 voor	 de	 stichting.	 We	 maken	 tevens	 een	 korte	 ervaringsvideo	 (van	 ongeveer	 twee	
minuten)	 over	 onze	 ervaringen	 tijdens	 ons	 verblijf	 bij	 de	 stichting.	We	 delen	 deze	 video's	 via	
onze	sociale	media	kanalen	en	onze	website:	www.care4needs	om	bewustwording	te	verhogen,	
donaties	op	te	halen,	mensen	te	motiveren	om	goed	te	doen	of	vrijwilligers	te	werven.	

	

Stichting	Care4Needs	
Slachthuisstraat	280	 	
9713MR,	Groningen	
Nederland	

Mobiel:	+31638424226	
Email:	Care4needs@gmail.com	
Website:	www.care4needs.com	
IBAN:	NL17RABO0315872101	
BIC:	RABONL2U	
Kamer	van	Koophandel:	67435645	
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VOORDELEN	VOOR	KLEINE	GOEDE	DOELEN 
Dankzij	 de	 video	 die	 wij	 maken	 is	 er	 meer	 aandacht	 voor	 de	 goede	 doelen,	 er	 komt	 meer	
bekendheid	 voor	 het	 probleem.	 Het	 werven	 van	 fondsen	 wordt	 makkelijker	 en	 ook	 het	
aantrekken	van	vrijwilligers	wordt	makkelijker,	het	helpt	bij	het	vertellen	van	het	verhaal	van	de	
stichting.	Daarnaast	hebben	de	goede	doelen	die	wij	filmen	nog	een	ander	voordeel.	Donaties	die	
binnenkomen	via	onze	kanalen	voor	een	specifieke	stichting	sturen	wij,	zonder	aftrek,	door.	 

Door	het	aanbieden	van	een	gratis	video	(die	jaren	kan	worden	gebruikt)	en	andere	vormen	van	
hulp,	krijgen	de	stichtingen	meer	donaties	op	lange	termijn.	Een	toename	van	de	donaties	zal	hun	
impact	vergroten.	Zij	hebben	meer	geld	om	hun	projecten	te	financieren,	te	verbeteren	of	uit	te	
breiden.	Kleine	stichtingen	die	op	lokaal	niveau	opereren,	zijn	meestal	zeer	efficiënt.	Ze	hebben	
echter	vaak	problemen	met	het	krijgen	van	donaties	wegens	hun	onbekendheid.	Daarom	denken	
we	 dat	 deze	 kleine	 stichtingen	 het	 nodig	 hebben	 en	 verdienen	 om	 wat	 extra	 hulp	 te	 krijgen.	
Care4Needs	probeert	zo	deels	zorg	te	dragen	voor	hun	behoeften.	

	

PROJECT	CARE4ASIA	MAR	-	2017	/	AUG	-2017	
In	2017	zijn	we	zeven	maanden	naar	Azië	geweest	waar	we	14	verschillende	stichtingen	hebben	
bezocht	om	een	promotievideo	voor	hen	 te	maken.	Dit	was	de	eerste	 reis	 sinds	Care4Needs	 is	
ingeschreven	 als	 stichting.	 Tijdens	 onze	 eerste	 reis	 hebben	 we	 alles	 zelf	 betaald.	 We	 wilden	
weten	of	het	maken	van	een	video	voor	de	stichtingen,	daadwerkelijk	iets	oplevert.	Het	blijkt	dat	
ons	 werk	 erg	 wordt	 gewaardeerd.	 We	 hebben	 alleen	 maar	 goede	 recensies	 gekregen	 van	 de	
stichtingen.	 Daarnaast	 hebben	 projecten	 ons	 geïnformeerd	 dat,	 dankzij	 de	 video,	 het	 aantal	
donaties	 is	 toegenomen.	 Daarom	 hebben	wij	 ervoor	 gekozen	 om	 ons	 werk	 voort	 te	 zetten	 en	
willen	wij	in	2018	naar	Afrika.	Om	ons	werk	te	kunnen	voortzetten,	hebben	wij	donaties	nodig.	

*	REVIEW	VAN	CHILD	SURGERY	VIETNAM	
	
“	 Care4Needs	 is	 a	 great	 initiative.	 Carried	 by	 Lychelle	 and	 Redmar.	 Inspired	 young	 people	 who	
transform	 their	 idealistic	 ideas	 into	 actions.	 They	 visited	 us	 a	 several	weeks,	 went	 to	 the	 remote	
North	Vietnam	region,	 followed	our	active	way	to	 find	children	with	physical	disabilities	and	how	
we	 organized	 an	 operation	 to	 change	 their	 lives	 to	 better.	 Patient,	 full	 of	 attention,	moved	with	
what	came	up,	how	can	I	describe	them	better?	As	they	went	on,	they	left	us	behind	with	different	
videos	that	show	our	work	deeply.	These	will	be	worthfull	in	our	fundraising,	and	report	to	existing	
donors.	I	wish	them	intensively	satisfaction	with	the	way	they	follow.	A	beautiful	couple.	

Thank you very much by CHILD SURGERY - Viet Nam Foundation.	

Good luck, Jo 
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NIEUW	PROJECT:	CARE4AFRICA	FEB	–	2018	/	MEI	2018	
• video	over	Care4Africa:	https://www.youtube.com/watch?v=nmzIZFmqL8I	

Van	februari	2018	tot	en	met	mei	2018	wil	Care4Needs	naar	Afrika	om	verder	te	gaan	met	het	
ondersteunen	 van	 kleine	 en	 onbekende	 stichtingen.	 Gedurende	 een	periode	 van	drie	maanden	
zullen	we	vijf	verschillende	stichtingen	bezoeken	in	twee	landen.	Al	deze	stichtingen	richten	zich	
op	het	verbeteren	van	problemen	 in	het	 land	waar	ze	actief	zijn.	Voor	elke	stichting	maken	we	
een	promotievideo.	Daarnaast	zullen	we	hun	stichting	promoten	op	onze	sociale	media	kanalen.		

Op	deze	manier,	 zoals	 eerder	vermeld,	 hopen	we	donaties	op	 te	halen	voor	 elke	 stichting.	Een	
toename	van	de	donaties	zal	hun	impact	verhogen.	Ze	hebben	zo	meer	geld	om	hun	projecten	in	
Afrika	te	financieren,	te	verbeteren	of	uit	te	breiden.	De	landen	die	we	van	plan	zijn	te	bezoeken	
tijdens	ons	project:	"Care4Africa"	zijn	Kenia	en	Tanzania.	Indien	we	meer	donaties	krijgen,	willen	
wij	ook	Mozambique	aandoen	om	daar	nog	2	extra	projecten	te	bezoeken.	

GLOBALE	TIJDSCHEMA	CARE4AFRICA	
In	het	onderstaande	tijdschema	wordt	weergegeven	welke	periode	we	in	elk	land	zullen	zijn.		

Land	 Periode	

Kenia	 17-02-2017	/	16-04-2018	

Tanzania	 16-04-2018	/	22-05-2018	

*Tabel:	Tijdschema	per	land	

TOELICHTING	TIJDSCHEMA	
	
Eerste	week:	Stichting	bezoeken	

Filmen	

In	elk	land	(Kenia	en	Tanzania)	zullen	we	2	of	3	verschillende	stichtingen	bezoeken.	We	besteden	
gemiddeld	 één	 week	 op	 locatie	 bij	 een	 stichting.	 Gedurende	 deze	 week	 maken	 we	 een	
programma	 en	 een	 script	met	 de	 projectleiders,	we	 filmen	 alle	 verschillende	 projecten	 van	 de	
stichting	en	we	voeren	interviews	met	(lokale)	mensen	die	betrokken	zijn	bij	het	project.	

Tweede	week:	Het	maken	van	de	video’s	&	een	blog	

Video	over	het	project		

Naast	 het	 maken	 van	 een	 ervaringsvideo	 over	 ons	 verblijf	 bij	 de	 stichting	 maken	 we	 een	
projectvideo	 voor	 de	 stichting.	 Deze	 video	 gaat	 alleen	 over	 de	 stichting	 zelf	 en	 niet	 over	 onze	
ervaringen.	In	deze	video	laten	we	zien	waar	de	stichting	zich	op	richt,	hun	projecten,	we	doen	
interviews	met	lokale	mensen	en	we	belichten	de	successen	en	behoeften.	De	stichting	mag	deze	
video	 voor	 elk	 doel	 gebruiken.	 We	 zullen	 deze	 video	 op	 onze	 website	 plaatsen	 en	 daarbij	 de	
mogelijkheid	bieden	te	doneren	aan	het	project	waar	de	video	over	gaat.	
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Blog	

Voor	 onze	 website	 schrijven	 we	 een	 blog	 over	 de	 stichting.	 In	 deze	 blog	 kunnen	 mensen	
algemene	informatie	vinden	over	de	stichting,	de	projectvideo,	hoe	we	het	hebben	ervaren,	een	
fotogalerij	en	de	mogelijkheid	om	via	een	donatieformulier	aan	deze	stichting	te	doneren.	Voor	
een	voorbeeld,	klink	op	deze	link:	https://care4needs.com/en/isai-maiyam/.	

PLANNING	CARE4AFRICA	
Land	 Periode	(2018)	 Activiteit	

Kenia	 24-02	/	02-03	 Fahari	Foundation:	Project	bezoeken	

	 03-03	/	09-03	 Fahari	Foundation:	Video’s	&	blog	maken	

	 11-03	/	18-03	 Oloonkolin:	Project	bezoeken	

	 19-03	/	26-03	 Oloonkolin:	Video’s	&	blog	maken	

	 30-03	/	05-04	 Mara	 Loita	 Community	 Rangers:	 Project	
bezoeken	

	 06-04	/	13-04	 Mara	 Loita	 Community	 Rangers:	Video’s	&	
blog	maken	

Tanzania	 16-04	 Vlucht	naar	Tanzania	

	 19-04	/	26-04	 TAN-Kids:	Project	bezoeken	

	 28-04	/	04-05	 TAN-Kids:	Video’s	&	blog	maken	

	 07-05	/	13-05	 Inside	the	same:	Project	bezoeken	

	 15-05	/	22-05	 Inside	the	same:	Video’s	&	blog	maken	

Nederland	 25-05*	 Vlucht	naar	Nederland		

	 23-05	 Eind	project	“Care4Africa”	

* Deze datum kan later worden wanneer wij voldoende financiering krijgen om nog 1 of 2 extra 
projecten te bezoeken.  
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BEGROTING	CARE4AFRICA:	FEB	-2018	/	MEI-2018	(2	PERSONEN)	
VISUM	KOSTEN	
Land	 Kosten	(2	personen)	

Kenia	 $	102		

Tanzania	 $	100		

Total:	 $	204	=	€	176	

	
VLIEGKOSTEN	
Van	-	Naar	 Datum	 Kosten	2	personen	

AMS	-	NBO	 17-02	 €	600	

DAR	-	AMS	 01-06	 €	700	

	 Totaal:	 €	1.300	

	
HOTELKOSTEN	(89	DAGEN)	
Land	 Periode	 Werkdagen*	 Dagen	x	hotelkosten	

(€20)**	

Kenia	 24-02	/	15-04	 51	 €	1.020	

Tanzania	 16-04	/	22-05	 38	 €	760	

Totaal:	 	 89	 €	1.780	

*	Op	de	dagen	dat	wij	niet	werken	zijn	de	kosten	voor	hotelovernachtingen	voor	eigen	rekening.	

**	We	verwachten	€20	p/n	gemiddeld	aan	een	hotel	uit	 te	geven.	 In	sommige	gevallen	stelt	de	stichting	een	
gratis	 accommodatie	 beschikbaar.	We	 gaan	 hier	 echter	 niet	 van	 te	 voren	 van	 uit.	Maar	 hierdoor	 kunnen	de	
kosten	lager	uitvallen.	

DAGELIJKSE	KOSTEN	(2	PERSONEN)	
Soort	kosten	 Per	dag	 Werkdagen*	 Totale	kosten	

Eten	&	Drinken	 €	25	 89	 €	2.225	

Reiskosten	 €	5	 89	 €	445	

Overige	kosten	 €	5	 89	 €	445	

Totaal:	 €	40	 89	 €	3.115	

*	Op	de	dagen	dat	wij	niet	werken	zijn	de	dagelijkse	kosten	voor	eigen	rekening.	
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TOTALE	KOSTEN	CARE4AFRICA:	FEB	-2018	/	JUN-2018	(2	PERSONEN)	
Soort	kosten	 Kosten	

Visum	kosten	 €	176	

Vliegkosten	 €	1.300	

Hotelkosten	 €	1.780	

Dagelijkse	kosten	 €	3.115	

Totaal:	 €	6.195	

	

MOGELIJKHEDEN	EN	VOORDELEN	VOOR	BEDRIJVEN	
Afgelopen	jaar	hebben	we	alle	gemaakte	kosten	voor	Care4Needs	zelf	betaald.	Maar	om	ons	werk	
te	kunnen	voorzetten	hebben	we	donaties	nodig.	Voor	ons	volgende	project	Care4Africa	hebben	
we	 €	 6.195	 nodig	 voor	 een	 periode	 van	 89	 dagen.	 In	 deze	 periode	 gaan	 we	 vijf	 projecten	
bezoeken	om	hun	werk	te	filmen	en	een	gratis	promotievideo	voor	ze	te	maken.	We	vragen	geen	
vergoeding	van	de	stichtingen,	wat	betekent	dat	Care4Needs	alle	kosten	zelf	moet	dekken.	

Wij	 zijn	 daarom	 op	zoek	 naar	 bedrijven	 die	 een	 video	 willen	 sponsoren	 voor	 1	 van	 de	
stichtingen.	Je	kan	als	bedrijf	een	video	sponsoren	voor	€1.240.		

Naast	de	voordelen	die	het	voor	de	goede	doelen	oplevert,	levert	het	meer	voordelen	op	voor	u.	
In	ruil	voor	het	financieren	van	1	(of	meerdere)	video(s)	wordt	jullie	bedrijf	vermeld	in	de	video	
en	op	onze	social	media	kanalen.	Daarnaast	krijgt	u	een	plekje	op	onze	website	als	partner.	Wij	
vragen	 de	 bedrijven	 zelf	 ook	 om	de	 video’s	 te	 delen	 en	 evt.	 andere	 updates	 te	 doen	 via	 social	
media.	 Zo	 krijgt	 de	 desbetreffende	 stichting	 meer	 aandacht,	 donaties	 en	 krijgt	 u	 als	 bedrijf	
positieve	content	om	te	delen.	 

Voor	 bedrijven	 is	 het	 ook	 interessant	 om	 op	 MVO	 vlak	 een	 bijdrage	 te	 leveren.	 Dit	 wordt	
tegenwoordig	 ook	 steeds	meer	 verwacht	 van	 een	 goed	werkgever.	Naast	 de	 voordelen	 die	 het	
heeft	 in	 het	 aanzien	 van	 het	 bedrijf	 zijn	 er	 ook	 belastingvoordelen.	 Als	 u	 doneert	 aan	 een	
stichting	met	ANBI	status	kan	dit	extra	belasting	aftrek	opleveren.		

Indien	jullie	geïnteresseerd	zijn	als	bedrijf	om	een	video	te	sponsoren	of	op	een	andere	manier	
bij	te	dragen,	stuur	dan	een	mail	naar:	care4needs@gmail.com 

 
	

		

	

	


