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:: Bank gegevens
WEFA e.V.
Volksbank Köln Bonn
BIC:    GENO DED1 BRS
IBAN: DE10 3806 0186 6008 6880 18

Contact
:: WEFA Duitsland
Franz-Geuer-Str. 2
D-50823 Köln
T:  +49 221 880 64 80 
E:  info@wefa.org

:: Social Media

:: WEFA Oostenrijk
Ignazgasse 12
AT-1120 Wien
T:  +43 125 201 64
E:  office@wefa-austria.at

:: WEFA België
Chaussée D´Haecht 193
BE-1030 Schaerbeek
T:  +32 498 762 900
E:  info@wefa.be

:: WEFA Nederland
T:  +31 8 50 86 86 01
E:  info@wefanl.org

:: WEFA Zwitserland
Waldshuterstr. 55
CH-4310 Rheinfelden
T:  +41 79 320 61 92
E:  info@wefaswiss.org

:: WEFA Turkije
Ali Kuşçu Mah., Kıztaşı Cad.
No. 43/5, Fatih İstanbul
T:  +90 212 523 023 0
E:  info@vefa.org

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

:: Bank gegevens
WEFA Belgium
ING Bank
BIC:  BBRUBEBB
IBAN:  BE 86 6528 5449 8950

:: Bank gegevens 
BUNQ Bank 
BIC:     BUNQNL2A
IBAN:  NL49 BUNQ 2039 3848 98

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

:: Bank gegevens
Uluslararası Vefa İnsani Yardım Derneği
Ziraat Bankası (TL Hesabı)
BIC: TCZBTR2A
IBAN:  79 0001 0004 8886 0629 8150 01

Partners

Inkomensvoorziening

Hoe kan ik doneren?
U kunt het contant geven aan een van onze bureaus of 
loketten, u krijgt een kwitantie mee.

U kunt uw zakat overmaken via de bank.

U kunt online betalen op onze website www.wefa.org/nl. 

1.

2.
3.



Dankzij de steun van onze weldoeners hebben wij als WEFA 
verschillende soorten hulp kunnen bieden. Wij hebben ons 
gericht op regio’s die vergeten zijn, moslim-minderheden 
en vluchtelingen. Wij hebben de strijd die zij tegen armoede 
en problemen moeten leveren in acht genomen en zijn op 
zoek gegaan naar duurzame en efficiënte oplossingen. 
Dankzij de ervaringen die wij hebben opgedaan zijn wij 
tot de conclusie gekomen dat ‘’alleen maar schenken’’ 
onvoldoende is, aldus moeten we de behoeftigen helpen 
om op hun eigen benen te kunnen staan.

Derhalve zijn wij als WEFA, door rekening te houden 
met de leefomstandigheden van de behoeftigen de 
‘’Inkomensvoorziening’’ project gestart. Door de motto, ’in 
plaats van vis toe te dienen is het beter om iemand te leren 
vissen’ als leidraad te nemen hebben we de behoeftigen 
voorzien van riksja’s, bijenkorven, watertanks, konijnen, 
naaimachines, runderen & schapen.  Op deze manier 
kunnen zij hun eigen inkomen verschaffen.

Riksja's
Dankzij uw donaties kunnen 
we behoeftigen voorzien van 
riksja’s, zodoende kunnen 
zij zorgen voor hun eigen 
inkomen.

Naaimachines
Dankzij uw donaties kunnen we 
weduwen en behoeftige vrou-
wen voorzien van naaimachi-
nes, zodoende kunnen zij hun 
eigen inkomen verschaffen. 

Runderen en 
schapen
U kunt ook doneren voor 
het opzetten van een kleine 
boerderij. Het houden van 
vee zal zorgen voor meerdere 
baten zoals melk, mest en een 
dier dat kan bijdragen voor 
het bewerken van het land.

355€

155€

515€/345€

*
*1 Rund/ 5 Schapen

"Dankzij uw steun aan ons ‘project 
inkomensvoorziening’ kunnen behoeftige 
mensen van verschillende delen van de 

wereld hun eigen inkomen voorzien."

315€

Bijenkorven
Dankzij uw donaties kunnen 
wij bijenkorven aanschaffen 
en behoeftigen het ambacht 
van imker leren. Op deze 
manier kunnen zij hun eigen 
inkomen voorzien.

**Twee korven 

Watertanks
Met uw donaties kunnen we 
watertanks schenken aan 
behoeftige families zodat 
zij dankzij het verkopen van 
water een eigen inkomen 
kunnen verschaffen.500€


