
 

 
 
 
Stichting 4WD.CARE 
Voorheen 4WD Supporting Bosnia 
Enthousiast vooruit... 

Ja...we zijn niet te stuiten. Om te beginnen was het humanitair transport 2017 succesvol. Een 
groot aantal gezinnen hebben we kunnen helpen met hulpgoederen én we hebben huizen 
beter bewoonbaar gemaakt. Vier keukens, een badkamer, een half dak hebben we ter plaatse 
kunnen realiseren. Ook is er in een klein ziekenhuis wederom een tandartsinventaris, die we 
meegenomen hadden, gemonteerd. Leuk voor die mannen was dat lokale TV Bosnië opnames 
kwamen maken. 
Tijdens de reünie, afgelopen zaterdag, hebben we uitgebreid kunnen evalueren. Dit is ook voor 
ons heel belangrijk om dat we het volgend jaar nog beter willen doen. 

 

 

 

De nieuwe datum voor het humanitair transport 2018 is van vrijdag 11 mei tot zondag 20 mei. 
Dit valt precies tussen Hemelvaart en Pinksteren waardoor we een dag langer kunnen gaan 
zonder veel vrije dagen te moeten inleveren. Een dag langer betekend ook iets mee "lucht" 
voor onze rijders om de projecten te kunnen afmaken. De eerste 5 rijders hebben zich al 
aangemeld, leuk!. Wilt u ook als rijder of als bijrijder een fantastische reis ervaren geef u op en 
ga mee! 

http://www.stichting4wdcare.nl/humanitair-transport-2017/
http://www.stichting4wdcare.nl/informatie-voor-rijders-en-bijrijders/
http://www.stichting4wdcare.nl/
http://www.stichting4wdcare.nl/reisverslag-2017/


 

 

 

De grootste 4x4 beurs van Nederland staat weer voor de deur. Op zaterdag middag 9 en 
zondag 10 september vindt dit spektakel plaats in Oss. Stichting 4WD.CARE is wederom 
genomineerd om als goede doelen organisatie deel te nemen. Sander van Zijl, hoofdredacteur 
4WD magazine en tevens organisator van dit festival, steunt onze stichting met geld en goede 
daad. U bent van harte welkom in onze stand aan de Aegelbertlaan 60 te Oss. 

http://4wdfestival.nl/


 

 

 

Draagt u onze stichting ook een warm hart toe? 
Stem dan voor ons op de site van de KRO, Actie Warm Hart! 
Wanneer we heel veel stemmen verzamelen, ondersteunt "Actie Warm Hart" onze stichting 
met een aanzienlijk geldbedrag. 

 

 

https://www.kro.nl/geven-overzicht
https://www.kro.nl/geven-overzicht


 

 

 

 

 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 

   

 
 

http://www.stichting4wdcare.nl/
http://www.stichting4wdcare.nl/contact/
https://www.facebook.com/#!/Stichting4wdsupportingbosnia/
http://www.stichting4wdcare.nl/

