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Humanitair transport juni 2017 
Het gaat goed met de voorbereidingen. 18 mannen en vrouwen hebben zich opgegeven om van 3 
t/m 11 juni met ons mee te gaan naar Bosnië. We gaan ons deze reis voornamelijk richten op directe 
hulp aan gezinnen waardoor je heel dicht bij de mensen komt. Mocht het gaan kriebelen bij u 
waardoor u zegt: "Ja, nu wil ik mee", reageer dan want het is nog mogelijk. Lees meer... 

 

http://www.stichting4wdcare.nl/informatie-voor-rijders-en-bijrijders/
http://www.stichting4wdcare.nl/


 

Bijzondere mensen gezocht! 
Omdat wij onze organisatie breder gaan trekken en ook mensen hier in Nederland willen gaan 
helpen, moeten we taken gaan verdelen. Daarvoor zoeken wij bijzondere vrijwilligers. Onder andere 
voor de logistiek en handeling van de hulpgoederen ín en om het magazijn. Ook voor de tweede 
ruimte waarin we een werkplaats, kookgelegenheid en sociale ruimte gaan maken, zoeken we 
vrijwilligers voor het beheer en onderhoud. Omdat wij mensen willen begeleiden naar werk en stage, 
zoeken we vakmensen die het leuk vinden iemand iets te leren. Dat kan zijn timmerman, metselaar 
enz. Als laatste zoeken we vrijwilligers die het mooi vinden om mensen die hulp en begeleiding nodig 
hebben, op te vangen, aan te sturen en deze mensen een perspectief te bieden in de maatschappij. 
Lees meer... 

 

http://www.stichting4wdcare.nl/vrijwilligers-2/


 

 

Ladies day 
Regelmatig horen wij "weet je nog hoe leuk het was de ladies day 2016". Ja, dat vonden wij ook en 
laten wij in ons nieuwe magazijn nu enorm veel mooie kleding hebben die uitgezocht, gesorteerd en 
ingepakt moeten worden. Want wij willen in juni mensen blij maken met mooie kleding. Daarom 
deze oproep: Dames en ook heren natuurlijk, kom ons zaterdag 25 maart helpen! We beginnen vanaf 
9.00 uur en stoppen uiterlijk om 15.00 uur, maar ook al kun je maar één of twee uur, iedereen is 
welkom! Wij, heren gaan jullie verwennen met een heerlijke lunch, drank en versnaperingen. Geef je 
op via mail of bel ons. 

 

 

 

 

 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/deze-mensen-willen-we-gaan-helpen-in-juni-2017/
http://www.stichting4wdcare.nl/
http://www.stichting4wdcare.nl/contact/
https://www.facebook.com/#!/Stichting4wdsupportingbosnia/
http://www.stichting4wdcare.nl/

