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JAARVERSLAG 2017 STICHTING CARE FOR NATURAL

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Care for Natural. Met dit jaarverslag geeft het bestuur inzicht 
in het financiële jaar 2017.

In dit jaarverslag zult u zien dat, terwijl 2016 al een van onze sterkste jaren was, met destijds een 
inkomstengroei van 38%, het jaar 2017 een absoluut topjaar is geweest. In 2017 hebben wij ten 
opzichte van 2016 een inkomstengroei mogen zien van maar liefst 262% en hebben wij tevens onze 
rechtstreekse bestedingen aan onze doelstellingen zien groeien met 262%. Daarnaast hebben wij 
onze lasten, zoals administratiekosten, verzekeringen en internetkosten met ruim 39% naar beneden 
kunnen brengen. 

Nog een leuk feitje om te delen: aan het einde van 2017 zagen wij dat onze totale ontvangen 
donatiegelden sinds onze oprichting op 18 juni 2010 het magische bedrag van 100.000 euro bereikte. 
We zijn dan ook trots op uw enorme betrokkenheid bij de stichting en waar zij voor staat. 

We hopen dat de enorme instroom van donatiegelden in 2017 verder zal gaan groeien in 2018 en ons
een nog grotere speelruimte zal gaan bieden om goede plannen in de praktijk te gaan brengen. We 
beseffen ons echter wel degelijk dat 2017 qua ontvangen gelden een droomjaar was en we er niet 
direct van uit moeten gaan dat dit ook weer mogelijk is in 2018. Maar we hopen dat we in 2018 samen
met u weer een aantal belangrijke verbeteringen kunnen bieden voor de vrouwen in Gambia. Wij zijn 
in ieder geval ieder jaar weer enorm blij dat we iets hebben kunnen doen dat bijdraagt aan de 
verbetering en groei in dit relatief kleine strookje land in dat enorme Afrika.

John Been
(Voorzitter) 

27 april 2017 
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HIGHLIGHTS 2017
De highlights van 2017 in beeld.
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TERUGBLIK 2017

In het begin van 2017, bij het schrijven van ons jaarverslag over 2016, gaven wij aan dat het jaar 
2016 voor Gambia als geheel een erg moeilijk jaar was. Wij hoopten oprecht dat 2017 het jaar zou 
worden dat de lokale inkomsten vanuit aangroeiend toerisme en nieuwe kansen als gevolg van de 
nieuwe democratisch gekozen president, de scherpe rand van het sterk geraakte vertrouwen onder 
de Gambianen af zou weten te slijpen. Hierdoor zou mogelijk de sterk groeiende exodus van jonge 
Gambianen een halt geroepen kunnen worden geroepen. Als we nu terugkijken naar onze wensen, 
dan moeten we in de eerste plaats beseffen dat de praktijk weerbarstiger is dan onze dromen en dat 
een jaar in Afrika te kort is om echt grootse dingen te bereiken. Aan de andere kant is de situatie 
aldaar zeker niet achteruit gegaan en laat het vertrouwen onder de bevolking wel degelijk een 
opwaartse beweging zien. 

Naast onze wensen voor Gambia als land zelf, hadden we ook onze eigen wensen die rechtstreeks 
met onze eigen activiteiten gerelateerd waren. Wij hebben aan het eind van ieder jaar natuurlijk een 
retrospectief en kijken vandaaruit vooruit naar de toekomst. Wij vonden het belangrijk om onder 
andere aandacht te geven aan het probleem van de ontbossing, aan seksuele educatie, aan de 
mogelijkheden van Aloë Vera en aan de operationalisering van het brandwondencentrum. Maar 
ondanks al onze passie, onze niet te stoppen drive om weer met nieuwe initiatieven of verbeteringen 
te komen, hebben we ook zo met tegenslagen te maken. In een land als Gambia kun je niet alles 
bedwingen of voorkomen en zo kan de ieder jaar weer terugkerende regentijd soms grotere impact 
hebben dan wat we normaliter gewend zijn. In 2017 had de grote hoeveelheid en lang aanhoudende 
regen desastreuze gevolgen voor onze locaties, met onder andere schade aan muren en 
onbereikbaarheid als gevolg. Maar ook deze problemen hebben we weer kunnen overwinnen. 

Hieronder nemen wij u mee in dat wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden.

Bijenkassen

Op onze locatie in Tujereng beschikten wij over een tiental bijenkassen, daar zijn het afgelopen jaar 5 
nieuwe aan toegevoegd. Hier worden onder andere twee familie duurzaam getraind tot imker. Ze 
kunnen nu zelfstandig de kassen onderhouden, beoordelen en oogsten. De stichting betaalde de 
imker trainers om toe te zien op het welzijn van de  bijenkassen. En ook in 2017 was dit weer een 
succes en hebben we samen met de families een goede oogst hadden. In Mariama Kunda zijn de 
bijen veel actiever dan in Tujereng. Ook daar zijn de kassen uitgebreid van 8 tot 13. Daar worden ook 
imkers opgeleid. De honing daar is heel bijzonder omdat de nectar veelal uit de Aloë Vera en Moringa 
bloemen komt. Al met al hadden we ook weer in 2017 een erg succesvol jaar.

De tuinen

Het tuinenproject in Mariama Kunda is altijd een van onze speerpunten geweest en ook in 2017 was 
dit weer succesvol. De tuintjes verlopen goed, de dames zijn consistent in hun activiteiten. Daarnaast 
zijn zij aantoonbaar zelfstandiger gaan functioneren. De solar watervoorziening helpt hen daarbij 
enorm.

Workshops

Dit jaar hebben we de focus met name op het behandelen van brandwonden gelegd. We hebben in 
workshops besproken hoe belangrijk Aloë Vera vele problemen kan verlichten of verhelpen. 
Brandwonden is er één van. Posters zijn ontwikkeld en geprint ter educatie van scholen, onze 
vrouwen, Gambiaanse overheid kantoren, enz. Op dergelijke workshops komen altijd "taboes" boven 
waar, indien we het antwoord niet onmiddellijk weten, later op teruggekomen wordt.
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Excursies

In 2016 hebben wij u al gemeld dat wij een pilot hadden gestart om toeristen rond te gaan leiden 
langs onze locaties. Deze excursies bieden natuurlijk een mooie ervaring voor onze bezoekers, maar 
zijn daarnaast bedoeld voor fondsenwerving, promotie, het vinden van potentiele nieuwe 
ambassadeurs en vrijwilligers. Wij geloven in wat wij doen en zijn van mening dat het ook interessant 
is om te zien wat voor activiteiten er op deze plekken ontplooid worden. Daarom zijn wie met veel 
enthousiasme hier ook in 2017 weer mee verder gegaan. Wij maakten gebruik van lokale gidsen die 
deze exclusieve trip aanbieden en begeleiden langs onze locaties. Daar worden de gasten ontvangen
en wordt er uitgelegd wat wij daar doen. Wij hebben zeer enthousiaste reacties van onze gasten 
mogen ontvangen, dus wij gaan zeker door met het aanbieden van deze mooie excursies.

Operationalisering en professionalisering brandwondencentrum

Brandwonden zijn, net zoals in de meeste Afrikaanse landen, een heel groot probleem in een land als 
Gambia. In 2016 hebben we al de eerste stappen gezet om een kleinschalig brandwondencentrum in 
te gaan richten. In 2017 hebben we hier vervolg aangegeven en wel in een veel hogere versnelling. In
het afgelopen jaar hebben we dan ook heel veel aandacht gevraagd voor het verder operationaliseren
van het brandwondencentrum, maar ook voor de noodzaak van vrijwilligers die in Gambia dit centrum 
tijdelijk willen ondersteunen. En dit heeft tot een enorm mooi resultaat geleid en tot boeiende 
samenwerkingsverbanden. En uiteindelijk ook tot de officiële opening van het ABCC Aloe Vera Burn 
treatment Centre for Children.

Schijn een lichtje op mij

Wij zijn als stichting gezinnen in Gambia gaan voorzien van licht en elektriciteit. Er zijn voor een 
relatief laag bedrag lokaal setjes te koop waarin een eenvoudig solar paneeltje, een kleine accu en 2 
lampen met ieder zo'n 3 meter snoer wordt aangeboden. Het paneel kan op een dak gemonteerd 
worden of ergens neergelegd worden, De lampen kunnen samen 8 uur of 1 lamp 16 uur branden. De 
accu bevat verschillende telefoonaansluitingen zodat men ook een mobiele telefoon kan opladen. Wij 
zijn ons primair gaan richten op gezinnen met schoolgaande kinderen. De voordelen zijn 
overweldigend en het enthousiasme en dankbaarheid die wij in 2016 al hebben mogen zien hebben 
wij vervolgd zien worden in 2017. 

Aloë Vera

De Aloë Vera plantage is enorm uitgebreid en inmiddels deels voorzien van irrigatie. Wij zullen ons 
verder gaan toeleggen op het verduidelijken van het nut van Aloë Vera in huishoudelijk gebruik en 
natuurlijk bij het behandelen van brandwonden. De wens om binnen ieder gezin, school en 
gezondheidscentrum in Gambia de kennis over te dragen blijft een belangrijke prioriteit. Wij hopen dat
we het succes in 2018 verder voort kunnen zetten en we verwachten dat het creëren van bewustzijn 
van de kracht van deze plant een belangrijk sneeuwbaleffect zal gaan bieden onder de lokale 
bevolking. 
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BESTUUR

Ultimo december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter John Been

(plus Webdesign, Social Media en IT) 

Secretaris Brigitte den Ouden

(plus Acties, Social Media, Ambassadeurs en Vrijwilligers)

Penningmeester Rien Been
(plus projecten administratie)

Algemeen bestuurslid Peter van Velzen
(plus Webdesign, Social Media en IT) 

Algemeen bestuurslid Claudette Krook
(Lokale verantwoordelijkheid Gambia)

Overig:
Adviseur Peter den Ouden
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VOORUIT KIJKEN IN 2018 EN VERDER

Het jaar 2017 was qua steun van onze vrienden en vriendinnen het beste jaar tot op heden. En met al
dat geld hebben we ook fantastische plannen kunnen operationaliseren. Maar we zullen nooit op onze
lauweren rusten en blijven met nieuwe plannen komen. Wat we in ieder geval ook nu weer zeker 
weten is dat uw en onze hulp en ondersteuning ook in 2018 weer heel erg hard nodig zal zijn. Vanuit 
deze gedachte zullen wij ons weer op een aantal belangrijke speerpunten gaan richten.

Vervolg activiteiten brandwondencentrum

Brandwonden zijn, net zoals in de meeste Afrikaanse landen, een heel groot probleem in een land als 
Gambia. In 2017 hebben we als stichting het ABCC kunnen openen en daar zijn wij enorm blij mee. 
Maar naast het behandelen van brandwonden is misschien nog veel belangrijker het tegengaan van 
brandwonden. En hier zullen we veel van onze energie in gaan stoppen. Er zullen dan ook 
informatiesessies gegeven gaan worden om mensen bewust te maken van het gevaar van velerlei 
situaties in en rondom hun huishouden, maar we zullen ons ook verder gaan richten op de noodzaak 
van het aantrekken van goede vrijwilligers die in Gambia dit centrum willen ondersteunen, maar 
daarnaast nog veel belangrijker, het aantrekken van lokale mensen die er uiteindelijk voor kunnen 
gaan zorgen dat het brandwondencentrum zelfstandig kan gaan draaien.

Ovens

De behandeling van brandwonden is in een land als Gambia van groot belang, maar het voorkomen 
van brandwonden is natuurlijk nog veel belangrijker. Wij zijn daarvoor gestart met het bouwen van 
veilige kooktoestellen welke we op locatie door lokale metselaren laten bouwen, waar brandveilig en 
brandhout-efficiënt op kan worden gekookt. Wij zijn van mening dat dit veilige kooktoestel de kans op 
brandwonden onder kinderen sterk kan reduceren. Tevens steunen we de lokale metselaar die deze 
kooktoestellen gaat bouwen en dragen we bij aan het reduceren van gebruik van brandhout, omdat 
deze kooktoestellen een hoger rendement hebben in hun verbranding, dus langer koken op minder 
hout.

Bijenkassen

Op onze locaties in Tujereng en Mariama Kunda hebben wij in het afgelopen jaar het aantal 
bijenkassen sterkt uitgebreid. Vooralsnog kunnen op beide locaties het aantal kassen oneindig 
uitgebreid worden maar we doen dat stap voor stap en pas als de bestaande volledig bewoond zijn 
door bijen en honing produceren. We overwegen kinder imker pakken te maken zodat de kinderen 
van een lokaal gezin dat nu al actief betrokken is bij het onderhoud van de bijenkassen, het vak alvast
kunnen leren.

Eitjes

Voor veel Gambiaanse gezinnen is goede en diverse voeding zoals wij die kennen een buitenbereik 
zijnde luxe. Men overleeft met hetgeen voorhanden is, waardoor de mensen belangrijke 
voedingsbouwstenen missen. Eieren zijn gezondheid bevorderend. Een ei bevat 6 gram eiwit en alle 
9 essentiële voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. Eieren zijn een van de zeldzame 
voedingsmiddelen met natuurlijk vitamine D. Eieren zijn gezond en daarom willen wij onze zeer 
succesvolle actie “Geef een eitje” weer verder onder de aandacht brengen. Wij koken dan de eieren 
en geven deze aan bijvoorbeeld een klas kinderen op een school of een gezin dat het zwaar heeft. Of
we lopen een wachtkamer van een ziekenhuis in en geven ze weg aan de mensen die vaak lang 
moeten wachten. Een klein gebaar met grote impact.
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Naai atelier

In Gambia wordt gebruik gemaakt van prachtige en kleurrijke materialen voor het fabriceren van 
onder andere kleding. Maar deze mooie stoffen kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden, 
zoals bijvoorbeeld exclusieve dekbedhoezen. Maar denk ook aan pannelappen, keukenschorten 
en tafellakens. Wij zien mogelijkheden voor de productie en verkoop van dergelijke producten in 
Nederland en willen gaan proberen of we op basis van dit initiatief twee dames full time in 
Mariamakunda aan het werk kunnen krijgen.

Rondleidingen

In 2016 hebben wij een pilot gestart om toeristen rond te gaan leiden langs onze locaties Mariama 
Kunda, Tujereng en Kololi. Daar worden de gasten ontvangen en wordt er uitgelegd wat het belang is 
van deze lokaties voor de lokale bevolking. De resultaten van de pilot en het vervolg in 2017 waren 
heel erg positief en wij zullen deze excursies dus ook in 2018 voort gaan zetten. Maar we zitten ook 
hierbij niet stil en zijn bezig met het implementeren van aanvullende initiatieven om de excursies 
zowel voor de gasten en voor de lokale bevolking nog interessanter te maken. We zullen onder 
andere de rondleidingen uit gaan breiden met kookworkshops, waarbij de gasten samen met de 
bewoners een traditioneel Gambiaans gerecht gaan koken en dit ook samen gaan nuttigen. Deze 
excursies bieden natuurlijk een mooie ervaring voor onze bezoekers, maar we hopen met deze 
excursies inkomsten, potentiële donateurs en nieuwe ambassadeurs en vrijwilligers te genereren en 
dit zal naar onze mening daarin zeker bijdragen!

Schijn een lichtje op mij

Wij zijn als stichting gezinnen in Gambia gaan voorzien van licht en elektriciteit. Er zijn voor een 
relatief laag bedrag lokaal setjes te koop waarin een eenvoudig solar paneeltje, een kleine accu en 2 
lampen met ieder zo'n 3 meter snoer wordt aangeboden. Het paneel kan op een dak gemonteerd 
worden of ergens neergelegd worden, De lampen kunnen samen 8 uur of 1 lamp 16 uur branden. De 
accu bevat verschillende telefoonaansluitingen zodat men ook een mobiele telefoon kan opladen. Wij 
zijn ons primair gaan richten op gezinnen met schoolgaande kinderen. De voordelen zijn 
overweldigend en het enthousiasme en dankbaarheid die wij in 2017 al hebben mogen zien willen wij 
in 2018 heel graag vervolgen. 

Aloë Vera

In 2017 hebben we onze plantage enorm uitgebreid en gezorgd dat een deel van de plantage een 
irrigatie systeem kreeg. We hopen in 2018 een additioneel gebied van irrigatie te voorzien. Wij zullen 
ons verder gaan toeleggen op het verduidelijken van het nut van Aloë Vera in huishoudelijk gebruik. 
De wens om binnen ieder gezin, school en gezondheidscentrum in Gambia de kennis over te dragen 
blijft een belangrijke prioriteit. Aloë Vera biedt zeer veel interessante mogelijkheden, zoals het 
behandelen  van brandwonden en het aanpakken van ondervoeding. Wij hopen dat we het succes in 
2017 verder voort kunnen zetten en we verwachten dat het creëren van bewustzijn van de kracht van 
deze plant een belangrijk sneeuwbaleffect zal gaan bieden onder de lokale bevolking. 

Nieuwe initiatieven

In 2018 zullen we ons gaan toeleggen op een pilot inzake het opkweken van jonge Baobab plantjes. 
Deze plantjes zullen gedroogd worden in een daartoe speciaal ontworpen droger. Dit project zal, 
indien succesvol, gekopieerd kunnen worden door vrouwen die tot nu toe afhankelijk zijn van de 
levensgevaarlijke Baobabblad oogstmethode. Deze bestaande methode is voor hen tot nu toe de 
enige bekende wijze van oogsten is. Daarnaast kunnen de vrouwen het hele jaar door hieraan werken
en middels deze nieuwe wijze van werken een inkomen derven. Dit project zal dus enorme voordelen 
opleveren. Verder hebben wij plannen om een nieuw product te ontwikkelen van CashewAppel en 
Mango en zullen we blijven nadenken over nieuwe workshops die de vrouwen verder zullen 
ondersteunen in hun activiteiten op de tuinen.
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Tot slot

We hopen dat de enorme instroom van donatiegelden in 2017 verder zal gaan groeien in 2018 en ons
een nog grotere speelruimte zal gaan bieden om goede plannen in de praktijk te gaan brengen. We 
beseffen ons wel degelijk dat 2017 qua ontvangen donatiegelden een droom was die ook 
daadwerkelijk uitkwam en we er niet direct van uit moeten gaan dat dit ook weer mogelijk is in 2018. 
Maar we vertrouwen erop dat we ook het komende jaar mogen rekenen op alle bestaande individuen,
organisaties en kerkgemeenschappen die onze doelstellingen een warm hart toedragen en wij ook 
dan weer mogen aantonen hoe effectief onze stichting daar mee om kan gaan. Verder zullen wij onze 
best doen om nog meer nieuwe vrienden en vriendinnen voor de stichting te gaan verwelkomen. Wij 
kijken ernaar uit om samen met u ook in 2018 weer mooie en belangrijke plannen te gaan 
concretiseren.
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EEN FINANCIEEL RETROSPECTIEF

Stichting Care for Natural is op 18 juni 2010 opgericht. Sinds de oprichting hebben we 7 volledige 
financiële boekjaren achter de rug en is het mooi om terug te kijken hoe we het in al die jaren hebben 
gedaan. Hieronder een grafische presentatie waarbij we kijken naar de Inkomsten (bestaande uit 
Giften, Donaties, Acties en Projecten), Bestedingen (de bedragen die daadwerkelijk ten gunste van 
onze doelen komen) en de kosten (uitgaven om ons werk te kunnen doen, zoals administratie en 
beheerkosten). 

In grafiek 1 worden de absolute 
Inkomsten en de bestedingen in euro’s 
naast elkaar uitgezet in de tijd. Wat we 
hier duidelijk zien is dat we een duidelijke
dip zagen in 2015 en 2016 (o.a. door de 
naweeën van de Ebola epidemie waarbij 
donateurs hun aandacht verschoven naar
de acute steun en de wereldcrisis, 
waardoor mensen tijdelijk structureel 
minder doneerden. Vervolgens zagen we 
een enorme groei in 2017 voornamelijk 
als gevolg van ons nieuwe initiatief, het 
ABCC brandwonden centrum voor 
kinderen.

Grafiek 1: Inkomsten vs Bestedingen

De Bestedingen zien wij het liefst zo dicht
mogelijk bij de Inkomsten, aangezien dat 
aangeeft dat de kostenratio laag is en 
dus een zo groot als mogelijk deel van de
donaties daadwerkelijk bij onze doelen 
terecht komt en niet in overhead zit. In 
relatieve zin wordt het in grafiek 2 nog 
duidelijker dat we ieder jaar gemiddeld 
genomen dicht tegen of zelfs over de 
100% komen, met helaas twee 
uitschieters naar beneden in 2013 en 
2015.

Grafiek 2: Bestedingen vs Inkomsten ratio

Grafiek 3 geeft de kosten ratio weer. Hoe 
lager dit percentage, hoe efficiënter wij 
ons werk hebben gedaan, aangezien een
groter deel van de inkomsten ook 
daadwerkelijk ten gunste komen van 
onze doelstellingen.

Grafiek 3: Kosten vs Inkomsten ratio
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PROJECTEN OVERZICHT

In 2017 zijn de volgende projecten ondersteund:

Project 20110822 Noodhulp

Project 20130221 Mariama Kunda Tuintje in mijn hart

Project 20131129 Administratieve ondersteuning

Project 20160619 Er schijnt een lichtje op mij

Project 20160620 Aloë Vera

Project 20161122 Brandwondencentrum

Voor meer uitgebreide projectinformatie verwijzen wij graag naar onze website 
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Vastgesteld door bestuur

Bedragen in Euro’s

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

Vorderingen

Toegezegde donaties 0 0

Liquide middelen

Rabobank NL63 RABO 0111 7744 46 5390 4600

Rabobank NL63 RABO 1266 5725 54 4 4

Totaal 5394 4604

31 december 2016 31 december 2015

PASSIVA

Eigenvermogen

Overige besteedbaar vermogen 5394 4604

Schulden

Nog te besteden aan projecten (verplichting) 0 0

Totaal 5394 4604
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OVERZICHT INKOMEN IN UITGEBREIDE ZIN (WINST EN VERLIES)

Bedragen in Euro’s

Realisatie 2017 Realisatie 2016

INKOMSTEN

Rente 0 0

Giften 630 635

Donaties 1978 1620

Acties 130 20

Cadeaubonnen in omloop 120 125

Projecten (incl. 10 % regeling) 42946 10244

Som der inkomsten 45804 12644

31 december 2017 31 december 2016

UITGAVEN

Besteed aan de doelstellingen 44351 12248

Nog te besteden aan de doelstellingen 0 0

Beheer en administratie 662 1100

Som der lasten 45013 13348

Resultaat 791 -704

Bestemmingsreserves

Toegevoegd 791 -704

13



JAARVERSLAG 2017 STICHTING CARE FOR NATURAL

SPECIFICATIE UITGAVEN ALGEMENE KOSTEN

Bedragen in Euro’s

31 december 2017 31 december 2016

Administratiekosten 392 231

Internetkosten 188 306

Marketingkosten 0 0

Verzekeringen 82 484

Overige uitgaven 0 79

Som der lasten 662 1100
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De grondslagen van de waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het vorige boekjaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet 
anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

De jaarrekening is conform de richtlijn Fondsenwervende Instellingen ingericht en opgesteld.

Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling

Vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden en verplichtingen

De vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden en verplichtingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. 

De liquide middelen staan ter vrije besteding en zijn binnen korte termijn opeisbaar. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien 
en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden dat die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

De jaarrekening is conform de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen ingericht en 
opgesteld.
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STICHTING INFORMATIE

Voorzitter John Been

Secretaris Brigitte den Ouden

Penningmeester Rien Been 

Naam Stichting Care for Natural

Adres Boedijnhof 208, 1628 SJ, Hoorn

E-mail secretaris@carefornatural.org

Website www.stichting-carefornatural.org

Telefoon 06 512 514 83

KVK 50334247

Bank Rabobank NL63 RABO 0111 7744 46
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