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Wie zijn wij 

Onze stichting

-  is opgericht in 1996 .
-  werkt voor mensen met een verstandelijke
    beperking die buiten Nederland wonen en die in een
    ernstige achterstandspositie verkeren. 
–  is ontstaan vanuit organisaties, zoals Lunet zorg.

                                   De doelstelling van onze stichting is 
                                  het bieden van tijdelijke materiële
                                  en immateriële steun aan
                                  woonvoorzieningen, dagcentra en
                                  ontwikkelingsprojecten teneinde het
                                  welzijn van de cliënten te
                                  verbeteren.



Hoe werken wij 

• Wij helpen door het geven van een geldelijke middelen 
en/of materialen.

• Wij stimuleren om nieuwe ontwikkelingen en activiteiten 
in gang te zette met als doel dat de zorg, het welzijn en 
de begeleiding wordt verbeterd.  



• Wij stellen gezamenlijk met onze partners een plan van 
aanpak en een begroting op, formuleren concrete 
resultaten en controleren ter plekke. 

• Wij verzorgen scholingstrajecten.
• Dankzij Lunet zorg kunnen we professionals voor deze 

trajecten uitzenden. 
• Voor dit alles blijven we op zoek naar financiële giften 

en donaties.



Wat doen wij ……..
 in Roemenië

- Van 1996 tot 2006 in Oltenië en sinds 2006 in Iasi
      ondersteunen wij zorginstellingen d.m.v. materiële en 

immateriële hulp.

-  Van 2007 tot eind 2012 geven we uitvoering aan het
    Project “Autisme: een communicatie training voor 

professionals
    die werken met mensen met autisme”. 



    
in Wit - Rusland

- Minsk: al 10 jaar ondersteunen wij hier
Internata 3. Daar hebben we projecten
opgezet voor een zinvolle dagbesteding,
zoals een bewegingszaal en een 
ontmoetingscafé en we ondersteunen een
theatergroep.

- Tarasiki: hier zijn wij bezig met
het opzetten van een snoezelruimte. Twee 
deskundigen van Lunet zorg gaan
binnenkort op locatie zorg dragen voor de
benodigde opleiding van de medewerkers.



        in Indonesië

Op Lombok, Indonesië hebben we de 
basisschool SLB Dharma Wanita 
ondersteund. Daar is een 
muzieklokaal gerealiseerd en zijn er 
materialen voor handvaardigheid, 
sport, tuinieren en kleding maken 
aangeschaft en door onze 
professionals geïntroduceerd . 

in Ghana

In Ghana ondersteunen wij financieel 
het project Kings+Queens: de opzet 
van een zorgboerderij van de stichting 
Rising Stars.



   Bent u enthousiast over onze stichting en wilt
   u ons werk ondersteunen?

   Wordt dan donateur!

   Onze projectpartners en hun bewoners zijn
   ontzettend blij met uw gift.
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