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Stichting 4WD.CARE vindt dat wij allen een verantwoording hebben als mens, om te zorgen 

voor mensen, zowel regionaal, nationaal als internationaal. 

Verantwoording hebben betekend initiatieven nemen en stappen maken. Deze stappen 

hoeven niet over gebaande wegen te gaan, liever niet zelfs. Nieuwe inzichten en innovatief 

ondernemen heeft de voorkeur en is het uitgangspunt. 

In Bosnië zijn wij al 15 jaar gewend om met al dan niet getraumatiseerde vluchtelingen om 

te gaan en hun professionele hulp te bieden. Deze kennis en ervaring willen wij inzetten om 

vluchtelingen die naar ons toe komen, te gaan ondersteunen. 

Het innovatieve zit in het feit dat we statushouders met wilskracht maar ook met talenten 

en vaardigheden opnemen in onze organisatie en ze op basis van stageplekken laten 

integreren, aansturen, begeleiden maar ook aanspreken indien noodzakelijk. Wel houden 

we rekening met hun cultuur en achtergrond. Dit onder leiding van vrijwilligers met een 

antropologische en pedagogische opleiding die in onze stichting actief zijn. 

Ook zwakkeren in onze samenleving kunnen en willen we graag ondersteunen. 

Wij geven veel, maar verlangen ook inzet en werken op basis van wederkerigheid. 

Om onze doelstellingen gestalte te geven, openen we binnenkort een magazijn, op “de 

Schalm” in Andelst, met werkplaats en een ontmoetingsruimte waarin wij statushouders 

kunnen begeleiden. De begeleiding houdt in dat wij deze mensen helpen snel en goed te 

kunnen integreren in onze samenleving.  

Wij willen deze mensen een springplank bieden naar werk in het bedrijfsleven. We hebben 

een groot netwerk en werken samen met diverse bedrijven en instellingen. 

Zo zien wij “mensen zorgen voor mensen”, waarbij we het geluk van mensen die komen én 

van de mensen die hier zijn willen vergroten. 

 

Bestuur stichting 4WD.CARE 

Hans Saris, Jacqueline Zwijnen, Jolande Cornelissen 
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