
ANBI informatie WEM-Nederland 
 
Naam:   

Stichting WEM-Nederland 
 Stichting WEM-NL   
 
RSIN nummer:  
 852640444 
 
KvK nummer 

57576882 
 

Rekeningnummer ABN-AMRO 
NL04 ABNA 0429 4691 52 

 
Contactgegevens  

Simon Baars, Secretaris 
Ernst Barlachrade 1 
2907 MK  Capelle aan den IJssel 
Telefoon: 010 – 458 3881 

 
Bestuur  

Voorzitter:    Britt van der Plas  Utrecht 
Secretaris:    Simon Baars  Capelle aan den IJssel  
Penningmeester:   Adriaan van Loon   Rotterdam 
Algemeen lid/communicatie Jordy van Leeuwen Capelle aan den IJssel 
Algemeen lid/fondswerving vacature 

 
Beleidsplan:   

Het beleidsplan is terug te vinden op onze website via de volgende URL:  
www.wem-nl.eu/documenten 

 
Beloningsbeleid:  

Bestuursleden hebben recht op een vergoeding van de kosten die ten behoeve van het project 
worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan vergoeding van gemaakte reiskosten, 
verblijfskosten, vergaderkosten etc.. Elke declaratie wordt door een tweede bestuurslid 
ondertekend bij akkoord voor uitbetaling. Een vergoeding voor ten behoeve van het project 
gemaakte uren wordt niet gegeven. 

 
De doelstelling: 

Weeskinderen hebben in de Democratische Republiek Congo (verder: DRC) nauwelijks een 
kans op een goede toekomst. Er wordt naar hen niet omgekeken. In DRC is er voor deze groep 
geen vangnet beschikbaar, zoals we dat in Nederland wel kennen. Het dagelijks bestaan van 
deze kinderen is enkel gericht op het dagelijks overleven.  
 
De Stichting WEM-Nederland heeft als doel de bouw van een voorziening voor de opvang van 
weeskinderen in de stad Muanda in de DRC. Het project omvat onder andere de bouw van 
familiehuizen om zo de mogelijkheid te scheppen voor het opgroeien in een liefdevolle 
thuissituatie en hen te helpen in hun keuze voor onderwijs, vakonderwijs en/of 
beroepsmogelijkheden. Om deze doelstelling te bereiken wordt samengewerkt met de lokale 
ONG-h, Abri de l’ Esperance en in de USA met WEM-US. 

 
Verslag activiteiten: 

Het verslag van de acitiviteiten is terug te vinden op onze website via de volgende URL:  
www.wem-nl.eu/documenten 
 

Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording is terug te vinden op onze website via de volgende URL:  
www.wem-nl.eu/documenten 

 


