
Hoe kunt u doneren?

WEFA is wereldwijd in
70 landen en regio‘s

TIJD VOOR WEFA

Imago

SMS WEFA naar 81190 
en doe met 10,- € 
mee aan goedheid.

WEFA
81190

* Enkel voor Duitsland.

International Relief Organization

Partners in Europa
:: WEFA Austria
Ignazgasse 12
AT-1120 Wien
Telefon: +43 (0) 125 201 64
E-Mail:  offi ce@wefa-austria.at

:: WEFA Belgium
Chaussée D´Haecht 193
BE-1030 Schaerbeek
Telefon: +32 (0) 4 834 30 003
E-Mail:  info@wefa.be

:: WEFA Netherlands
Mathenesserdijk 430
NL-3026 GV Rotterdam
Telefon: +31 (0) 6 53 93 16 08
E-Mail:  info@stichtingwefa.nl

:: WEFA Swiss
Waldshuterstr. 55
CH-4310 Rheinfelden
Telefon:  +41 (0) 79 320 61 92
E-Mail:  info@wefaswiss.org

:: Bank gegevens
WEFA Austria
Erste Bank AG
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN:  AT33 2011 1823 6828 5800

:: Bank gegevens
WEFA Belgium
BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE26 0017 2823 2529

:: Bank gegevens
Stichting WEFA Netherlands
ING Bank N.V.
BIC:  INGBNL2A
IBAN: NL 20 INGB 0008 1034 28

:: Bank gegevens
Verein WEFA
Basler Kantonalbank
BIC: BKBBCHBBXXX
IBAN:  CH50 0077 0254 0156 1200 1

Contact
:: WEFA Germany
Franz-Geuer-Str. 2
DE-50823 Köln
Tel:  +49 (0) 221 880 64 80
Fax: +49 (0) 221 870 87 86 
E-Mail: info@wefa.org

:: Bank gegevens
WEFA e.V.
Kölner Bank 
BIC: GENO DED1 CGN
IBAN: DE30 3716 0087 0252 5250 25

:: Vestiging Berlijn
Prinzenstr. 12
10969 Berlin
Tel: +49 (0) 30 616 717 17 
Fax: +49 (0) 30 616 717 70 
E-Mail: berlin@wefa.org 

:: Social Media
/WEFAev

www.wefa.org
+49 178 325 62 07
(WhatsApp)

U kunt contant doneren door een van onze kantoren 
of vertegenwoordigers te bezoeken. 

U kunt uw bank een opdracht geven om te doneren.

U kunt zelf uw donatie overschrijven op ons 
rekeningnummer.

U kunt online doneren op onze website
www.stichtingwefa.nl

U kunt uw donatie aangeven door telefonisch contact 
op te nemen.
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Oprichting 
WEFA Internationale Humanitaire Hulp Organisatie is tot
stand gebracht om alle humanitaire hulp te leveren aan in 
nood verkerende mensen, waar dan ook in de wereld
ongeacht hun religie, taal, ras, kleur of milieu: daklozen,
weeskinderen, slachtoffers van natuurrampen, mensen
blootgesteld aan honger, gewonden, zieken enzo.

WEFA, die in 2006 eerst in Duitsland is opgericht, werkt
voor de ontwikkeling van samenwerking en solidariteit in
de wereld en heeft al snel naast humanitaire hulp ook
menselijke emoties geleverd aan 70 landen en regio‘s. 
De familie WEFA die recent is gegroeid met WEFA Austia en 
WEFA Belgium organiseert sociale bijstand en culturele
activiteiten om deze doelen te realiseren.

Missie
: Bijdragen aan een wereld waar men kan leven met
 menselijke waardigheid.
: Het waarborgen van de blijvende waarden in de
 veranderende wereld.
: Een menswaardig leven bieden aan slachtoffers en
  behoeftigen door het leveren van humanitaire hulp.
: Trachten een brug te vormen tussen de gevende en
  nemend hand.
:  Overal en altijd goedheid beschouwen als een levens  
 stijlom deze te verspreiden.

 Visie
: Individuen en gemeenschappen helpen om te
 herstellen en hen sturen om op eigen benen te staan
 door de oorzaken van oorlog, armoede en natuurram  
 penegen te gaan.
:  Het middenveld en instellingen van behoeftige
 gemeenschappen versterken.
: Tijdens crisis momenten de regio op de meest snelste en

 effectieve wijze bereiken.
: Permanente projecten opstarten om duurzame
 oplossingen te bieden.

Werkingsprincipes
: Alle behoeftigen helpen zonder enige discriminatie.
: De donaties op de meest geschikte manier en tijdig
 benutten volgens de wensen van de schenker.
: Alle hulp op een snelle, betrouwbare en nauwkeurige
 manier aan behoeftigen leveren.
: Niet de naam of het merk maar de dienst en hulp op
 voorgrond plaatsen.
: Ethisch, rechtvaardig, verantwoord en alert handelen. 
: Hulpverlening bieden zonder enkele verwachting.
: Respect voor de hulpverlener en ontvanger.
: Alle soorten verspilling vermijden.
: Streven naar permanente en efficiënte oplossingen.
: Geen politieke activiteiten voeren.
: Niet afhankelijk zijn van een groep of ideologie.
: Optreden als een gemeenschappelijke waarde van de
 hele mensheid, niet van een bepaald milieu.
: Legaal en transparant werken.

Werkdomein
: Noodhulp
: Sociale hulp
 Ramadan, Offer, Zakaat, Wezen, Waterputten,
 Inkomen genererende projecten
: Medische hulp
 Staaroperaties, Gezondheidscentra
: Onderwijshulp
: Lokale activiteiten
: Vrijwilligerswerk
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