
HOE KUNT U HELPEN

� Als vrijwilliger inzetten tijdens promotionele activitei-
ten bij scholen, bedrijven, beurzen en evenementen.

� Als ambassadeur binnen uw netwerk en achterban 
diensten genereren en bekendheid geven aan het 
werk en de activiteiten van Colour4kids. 

� Als teamlid door deel te nemen aan de fondsenwer-
ving, voorbereiding en uitvoering van onze projecten. 

� Als initiator van acties en evenementen waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan onze projecten.

� Als juniorpromotor door in je spreekbeurt, werkstuk 
of op een andere wijze aandacht te schenken aan 
Colour4kids. 

� Als donateur door eenmalig bijvoorbeeld de opbrengst 
van een jubileum of structureel een bedrag over te 
maken naar Colour4kids.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN

Bent u op zoek naar ondersteunend promotiemateriaal 
of heeft u vragen, opmerkingen, tips of ideeën; stuur dan 
een e-mail naar ons secretariaat. 

Website: www.colour4kids.nl
Secretariaat: info@colour4kids.nl
Doneren: ING 20204 t.n.v. stichting Colour4kids Doneren: ING 20204 t.n.v. stichting Colour4kids 
 in Amsterdam
KvK nr.: 34.15.98.61
Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Deze brochure is een eerste kennismaking met ons werk. Deze brochure is een eerste kennismaking met ons werk. 
Op onze website vindt u veel informatie, persoonlijke ver-
slagen, prachtig fotomateriaal en het laatste nieuws van 
onze projecten en activiteiten. 

Let ’s colour the world! 



WIE ZIJN WIJ

Stichting Colour4kids is in de zomer van 2000 in het le-
ven geroepen met als doel kleur brengen in het leven van 
minderbedeelde kinderen in ontwikkelingslanden zonder 
daarbij rekening te houden met politieke, religieuze en 
maatschappelijke achtergronden.

Wij doen dit door kindertehuizen, opvangcentra en scho-
len te bouwen, op te knappen en in te richten om kinderen 
daarmee het zicht op een betere toekomst te bieden. Bij 
projecten van Colour4kids speelt ‘kleur’ een belangrijke 
rol. Wij laten graag inspirerende muurschilderingen achter 
om de leefomgeving letterlijk op te fleuren en onderne-
men altijd leerzame, leuke en creatieve activiteiten met 
de kinderen.

Colour4kids is een kleine organisatie, die uitsluitend wordt 
gedragen door vrijwilligers die hun vakkennis en tijd be-
langeloos aanwenden om de projecten te begeleiden en 
uit te voeren. Deze inzet is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

In de afgelopen jaren hebben wij met succes projecten 
uitgevoerd in Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Moldavië, 
Mongolië, Kirgizië, Nepal, Vietnam, Indonesië, Kenia, Peru, 
Ecuador en Costa Rica. 

HOE WERKEN WIJ

Wij werken voor de uitvoering en financiering van onze pro-
jecten samen met collega-organisaties, particulieren, bedrij-
ven, scholen, kerkelijke- en maatschappelijke organisaties.

Projectaanvragen worden getoetst aan onze projectcrite-
ria. Uitgangspunt is dat het kleinschalige, transparante en 
afgebakende projecten zijn met een duurzaam karakter.

Het projectteam wordt door onze projectbegeleider sa-
mengesteld uit vrijwilligers die beschikken over de juiste 
kennis en ervaring. Voor bouwen en renoveren worden 
mensen gevraagd met verstand van calculeren, materi-
aalgebruik en uitvoering. Voor muurschilderingen en kin-
deractiviteiten werken we met beeldend kunstenaars en 
activiteitenbegeleiders die het verbeeldingsvermogen en 
de creativiteit van de kinderen kunnen prikkelen. 

Bij de uitvoering van onze projecten worden de benodigde 
materialen bij voorkeur ter plaatse gekocht en waar mo-
gelijk helpen vaklieden uit de directe omgeving bij de uit-
voering. Op deze wijze stimuleren wij de lokale economie 
en de betrokkenheid bij het project vanuit de plaatselijke 
samenleving.

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen hebben wij inmiddels ruime ervaring opgedaan 
met bedrijven die ons zowel financieel als met mankracht 
ondersteunden. 

Als erkend leerbedrijf kunnen wij MBO en HBO studen-
ten gerelateerd aan hun studierichting een onvergetelijke 
stage-ervaring in het buitenland bieden!


