
 

 
 
 
Stichting 4WD.CARE 
Voorheen 4WD Supporting Bosnia 
  

...en Nederland is druk met de Kerstvoorbereidingen 
  

Stichting 4WD Supporting Bosnia... 
Ook wij zijn bezig met het voorbereiden van het humanitair transport naar Bosnië in 2018. 
Vrijdag a.s. gaan we naar Bosnië toe om samen met Rasim Lemezovic en de mensen van 
stichting Emmaus op bezoek te gaan bij mensen die anders tegen sneeuw, vorst en Kerst 
aankijken dan wij. Wij hopen zondag 24 december weer veilig in Nederland te zijn. Wij willen 
proberen u via Facebook óf via de site deelgenoot te maken van onze ervaringen. 

 

 

 

  
Mensen zorgen voor mensen... 
Dit gaat steeds meer vorm krijgen. Wij hebben het initiatief genomen om eenzame mensen én 
nieuwe Nederlanders thuis te bezoeken en ze enthousiast te maken om als vrijwilliger bij onze 
stichting te komen. Dat gaat heel goed. Met name vrouwen uit Syrië, Sri Lanka, Hongarije, 
Nieuw Guinee komen nu regelmatig bij ons om samen met onze vaste vrijwilligers te helpen de 
enorme hoeveelheid kleding te sorteren en in te pakken. Mooi is te zien dat mensen uit alle 
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verschillende landen samenwerken en min of meer Nederlands met elkaar praten. Dat is ons 
inziens een manier om te integreren in de Nederlandse samenleving. De vrouwen hebben een 
groot aantal koffers met warme winterkleding, die wij met onze voorbereidingsreis naar 
Bosnië meenemen, compleet gemaakt. 

 

 

...mensen zorgen voor mensen, springplank naar werk 
Eén van onze doelstellingen is om nieuwe Nederlanders met een status te laten integreren én 
aan een baan te helpen. Dat is een bijzondere uitdaging. Wij zijn dan ook blij dat we ons 
vrijwilligersteam mogen uitbreiden met Ries en Frans Robert. Twee enthousiaste mensen met 
veel ervaringen op dit gebied en een groot netwerk. Hierdoor kunnen wij een stukje van onze 
activiteiten delen wat voor onze organisatie een belangrijke meerwaarde is. Mannen, veel 
succes! 
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...mensen zorgen voor mensen, enthousiast bouwvakkers! 
Ja, die hebben we in ons midden. Of dat je nu sportinstructeur, ondernemer, leraar, therapeut 
of een kunstenaar bent, verbouwen kunnen ze allemaal :) Het gaat heel goed met het bouwen 
aan de sociale ruimte. In deze ruimte willen wij mensen ontvangen, leren kennen en 
verbinden. Oproep: wij zoeken nog meer sportinstructeurs, ondernemers, leraren, 
therapeuten en kunstenaars die ons willen helpen met de afwerking en het installatiewerk. 
Ook doen wij beroep op uw creativiteit: wie bedenkt een originele naam voor deze sociale 
ruimte? Mail, app of bel ons! 
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 Adres:  Kerkstraat 30 
             6675 BS Valburg 
Mobiel: +31 6 53 88 53 61 
  
E-mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 
site: www.stichting4wdcare.nl 
Doneren geld en/of goederen? Lees hier verder... 

IBAN nr: NL 09 INGB 0004 5450 84 t.n.v. Stichting 4WDCARE 
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