Wij waren daar!

Contact

// “Getuige zijn van patiënten die nergens anders een kans
zouden kunnen krijgen om geopereerd te worden, de dank
baarheid die zij en hun familieleden uiten is niet in woorden
te omschrijven.“
Dr. Şaban Coşkun

:: WEFA Duitsland
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

:: 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

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

:: Social Media

(vrijwilligers in de gezondheidssector)

// “Stel je voor, 20% van de baby‘s worden blind geboren,
jongeren die geen werk kunnen vinden of het moeilijk
hebben omdat ze blind door het leven gaan. Ouderen die
jarenlang hulp nodig hebben omdat ze niet meer mobiel
kunnen zijn of niet zelfstandig kunnen eten omdat ze
niet kunnen zien. Mensen in deze situatie vrijwillig helpen
en er gebeden en lachende/glinsterende ogen voor terug
krijgen, het gevoel is niet te omschrijven. Daar doen we
het voor.“
Verpleegster Ayşe Yazar

Hoe kunt u doneren?
1.
2.
3.
4.
5.

U kunt op verschillende manieren uw donatie verrichten.
Zo kunt u contant doneren, door een van onze kantoren te
bezoeken of bij een van onze vertegenwoordigers.
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.

WELTWEITER EINSATZ FÜR ARME

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu

ALS U HEN ZIET, ZULLEN
ZIJ DE WERELD ZIEN.

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

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

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

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

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

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

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

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

:: Bank gegevens
Verein WEFA
Basler Kantonalbank
BIC: BKBBCHBBXXX
IBAN: CH50 0077 0254 0156 1200 1
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Doneer
en wees het zonlicht
voor duizenden mensen in Afrika die blind
zijn door staar.

Wees het licht in een donker wereld!

Medische
benodigdheden

Staar komt onder andere voort uit het woestijnzand
in Afrika, door zonnestralen, hygiëne problemen
en of door onvoldoende voeding. Wanneer dit niet
behandeld wordt kan het omslaan tot blindheid. De
staar behandeling duurt 15 minuten, echter door
onvoldoende technische en materiële mogelijkheden
verliezen duizenden mensen in Afrika hun zicht.
U kunt er ook voor zorgen dat deze behandelingen
waar worden gemaakt en staar patiënten in Afrika
weer kunnen zien.

Vooronderzoek

Wees het zicht in Afrika!
Het continent Afrika telt 1 miljard mensen, waarvan
12 miljoen blind zijn. De helft daarvan zijn staar
patiënten. Dit betekend 6 miljoen mensen die niet
kunnen zien. Om de 5 seconden raakt er 1 persoon
blind. Wist jij dat er in Afrika per 40.000 patiënten 1
dokter beschikbaar is? Van de 2000 mensen heeft er
maar 1 de kans die behandeld kan worden.

Operaties

Met hulp van onze donateurs hebben wij tot nu toe
10.000 mensen kunnen onderzoeken waarvan er
meer dan 4000 zijn behandeld. Ons doel is om de
staar behandelingen te verhogen naar 10.000 behandelingen. Met uw hulp kunnen wij meerdere mensen
helpen.
Vreugde en gebed
*sadece Almanya için geçerlidir.

