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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kudus Vakfi. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de
donaties. Het plan is opgesteld in kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden
geactualiseerd.
Het bestuur van de Stichting Kudus Vakfi,
A.A. Sonlu,
Voorzitter
29 december 2019
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Inleiding
Stichting Kudüs Vakfi zorgt al meer dan 18 jaar voor humanitaire en financiële steun aan
slachtoffers van oorlog en conflicten in Palestina. Een gebied dat in een langdurige en
aanhoudende crisis is verwikkeld.
Kudüs Vakfi is een non-profit, a-politieke en onafhankelijke Nederlandse hulporganisatie
die sinds 2003 officieel geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 24350798. De stichting is opgericht met als hoofddoel het bieden van
humanitaire en financiële ondersteuning aan de getroffen Palestijnse bevolking en in
het bijzonder de weeskinderen, de weduwen en de noodlijdende gezinnen, op gebieden
als gezondheidszorg, onderwijs en sociaal- maatschappelijke ontwikkeling.
Voor de continuering van haar werkzaamheden is de stichting Kudus Vakfi dus sterk
afhankelijk van externe geldschieters. Als de financiële buitenwereld verandert zal de
stichting Kudus Vakfi haar beleid daarop aanpassen.
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1 Missie
Stichting Kudüs Vakfı Nederland is een onafhankelijke civiele organisatie die opgericht is
om humanitaire hulp te verlenen. Deze stichting werkt volgens de Nederlandse
wetgeving. Haar juridische positie is gelijk aan de juridische positie van andere
stichtingen. Zoals uit de naam is op te maken richt deze organisatie zich op het bieden
van humanitaire hulp aan mensen in Palestina. De Palestijnse bevolking heeft zowel als
gevolg van de problemen in de 20ste eeuw als de hedendaagse problemen in materieel
opzicht erg te verduren (gehad).
Ondanks het gegeven dat de problemen in Palestina met de dag toenemen en ondanks
dat Palestina veel opoffert om op te komen voor de gedeelde waarden van alle moslims,
heeft het onvoldoende steun gekregen vanuit de islamitische wereld. Vanwege de
condities die de hedendaagse politieke omstandigheden met zich meebrengen, wordt
het door internationale organisaties in grote mate veronachtzaamd.
Juist om de lacunes, die zijn ontstaan vanwege de nalatigheid die hierboven is genoemd,
in enige mate op te vullen, wendt onze organisatie zich tot mensen in Nederland die zich
bekommeren om hun leed. Op deze wijze proberen wij ons steentje bij te dragen aan
het verzachten van de leed van mensen in Palestina.

2 Stichting Kudüs Vakfi en noodhulp
Palestina vandaag heeft te maken (gehad) met massabombardementen, hermetisch
afgesloten gebieden, een niets ontziende avondklok…enz. Met als gevolg dat de
Palestijnse bevolking in een penibele situatie verkeert, waar nood is aan elementaire
basisvoorzieningen zoals voedsel, onderdak, kleding, schoon drinkwater en veiligheid.
Om hier enigszins aan tegemoet te komen, heeft Kudüs Vakfi noodhulp ontwikkeld in de
vorm van steunpakketten, die onder de behoeftige gezinnen worden uitgedeeld.
Tijdens de koude winter is de behoefte aan zulke pakketten nog groter. Vooral in
vluchtelingenkampen, waar de Palestijnen vaak in mensonterende omstandigheden
leven. Naast voedsel hebben deze families ook behoefte aan warmte en solidariteit, om
het gevoel van paniek en onveiligheid weg te werken. Ook draagt Kudüs Vakfi bij aan de
ontwikkeling van de Palestijnen door o.a. onderwijs te steunen. Kudüs Vakfi draagt extra
zorg voor deze families en zet zich voortdurend in voor het verbeteren van hun
omstandigheden.
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3 Sociaal-maatschappelijke hulp
Al meer dan 60 jaar lang wordt de Palestijnen groot onrecht aangedaan. Sinds 1948
voorwerp en onderwerp van vele discussies, is de harde realiteit van de Palestijnen nog
bij velen ongekend en heeft de internationale gemeenschap te lang het hoofd
afgewend. Palestina is de dupe geworden van historische en politieke beslissingen in
andere delen van de wereld.
Dit versterkt het geloof van stichting Kudüs Vakfi dat projecten die ten goede komen
aan de Palestijnse bevolking, voorop moeten staan en dat het een morele verplichting is
de toestanden in Palestina voortdurend onder de aandacht van de mensen te brengen
en zoveel mogelijk proberen te verbeteren.

3.1 Peterschap van een weeskind
Maandelijks worden er via stichting Kudüs Vakfi heel veel Palestijnse weeskinderen
geholpen dankzij dit project. Voor een maandelijks bedrag van 30 euro, wordt het zware
leven van weeskinderen weer wat verzacht. Het hulpbehoevende weeskind geniet zo
van onderdak, voeding, medische verzorging, kleding en psychologische ondersteuning
om traumatische ervaringen te kunnen verwerken.
Daarnaast verzorgt Stichting Kudüs Vakfi de opleiding van het kind door het verstrekken
van schoolspullen en het verlenen van aangepast onderwijs aan gehandicapte kinderen.
Hulpverlening voor de kinderen wordt gegeven in de vorm van giften of in natura:
voedsel, kleding en medische pakketten.

3.2 Gezinssupport
Stichting Kudüs Vakfi ondersteunt arme en getraumatiseerde gezinnen door middel van
fondsen en psychische hulpverlening zowel binnen als buiten Palestina. Want naast de
vele vluchtelingenkampen die zich in Palestina zelf bevinden, wonen in de omringende
landen zoals Libanon en Jordanië een groot aantal vluchtelingen. Velen van hen leven in
erbarmelijke omstandigheden, ver onder de armoedegrens met een grote werkloosheid,
zonder enige vorm van onderwijs, medische voorzieningen of vooruitzicht.
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3.3 Hulp aan gehandicapten
Ook voor gehandicapte kinderen zijn er projecten van de stichting op til. Als gevolg van
de oorlog, lijden veel Palestijnse kinderen aan een handicap. Hun penibele situatie
wordt door het verlies van bijvoorbeeld een arm of been, nog meer bemoeilijkt en
creëert een persoonlijk drama.
Voor veel kinderen betekent dit een abrupt verbreken met hun ooit zo vertrouwde
leven, vaak met zwaar psychische problemen als gevolg. De ouders kunnen het zich niet
veroorloven om hun gehandicapte kind extra aandacht te schenken, en dat doet
Stichting Kudüs Vakfi a.h.v diverse programma’s, om een waarborg te zijn voor de
kinderen en hun toekomst.
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4 Gezondheid
Op vlak van gezondheid is onderbemanning in ziekenhuizen en de beperkte medische
faciliteiten de eerste oorzaak die de situatie van patiënten zienderogen doet
verslechteren. Deze situatie gaat het verstand te boven. Er is geen geld voor onderhoud
van apparatuur of voor het aannemen van nieuw personeel, en hierdoor worden veel
patiënten te laat, onvoldoende of zelfs niet behandeld.
Stichting Kudüs Vakfi wil dit verhelpen en onderneemt stappen om een structuur te
creëren die ervoor zorgt dat medische hulp, benodigdheden en verzorging, terecht
komen bij de patiënten.
Een betere toekomst voor het Palestijnse volk hangt grotendeels af van de ontwikkeling
van een goede gezondheidzorg. Vanuit die optiek financiert stichting Kudüs Vakfi
ziekenhuizen en medische faciliteiten, en kent ze medische studiebeurzen toe aan
studenten die zich medisch willen scholen. Hiermee probeert de stichting een vorm van
structuur en zekerheid te bieden aan gewonden en zieken.

4.1 Speciale medische behandelingsfonds
Dit fonds is opgericht om de behandeling van complexe medische gevallen te kunnen
financieren. De gelden van het fonds worden aangewend bij delicate gevallen zoals
verlammingen, zware trauma’s, psychische aandoeningen enz.. Zulks was het geval bij
Basil, een jongeman in een rolstoel met psychische en nerveuze klachten. Hij is
slachtoffer geworden van een verdwaalde traangasbom waardoor hij voorgoed verlamd
is geraakt. Met behulp van dit fonds wordt aan dit soort slachtoffers extra aandacht
geschonken.
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5 Onderwijs
Op vlak van onderwijs tracht de stichting zoveel mogelijk kinderen in Palestina te laten
studeren. Zeker geen sinecure vandaag, want met de hoge kosten, toenemende
werkloosheid, het leven onder de armoedegrens, is de noodzaak van voedsel en water
voor velen dringender dan de opleiding van hun kind.
Weer een ander aandachtspunt is dat er dringend een oplossing dient te komen voor
het terugdringen van de hoge schoolverlaterspercentage.
De schoolprogramma’s zijn de eerste en belangrijkste stap voor de rechtenloze kinderen
van Palestina, en ook op dat vlak verricht stichting Kudüs Vakfi vele inspanningen om de
Palestijnse kinderen die stap te helpen zetten.

5.1 Recht op Educatie project
Een project dat studenten stimuleert om hun studie voort te zetten met het voortgezetof hoger onderwijs. Door een bepaald bedrag per jaar te schenken, ontvangt de student
een beurs die zijn studiekosten voor een heel schooljaar dekt. Het project zorgt ervoor
dat opleidingen niet midden in het jaar onderbroken hoeven te worden vanwege
geldgebrek.
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6 Winterhulp
De inwoners van Gaza wonen in erbarmelijke omstandigheden wat het doorbrengen van
de winter uitdagend maakt. Dit is dan ook de reden dat wij beroep doen op jullie hulp.
Steun dit Winterhulp project om de omstandigheden van de inwoners van Gaza te
verlichten.
Het Winterhulp project biedt de volgende ondersteuning: dekens, voedselpakketten en
warme jassen. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp komt om de inwoners van
Gaza te voorzien van deze hulpmiddelen.

Beleidsplan 2021
Stichting Kudüs Vakfi

Pagina 12

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen-NL
Tel:045-571 57 99
www.kudusvakfi.nl
info@kudusvakfi.nl

7 Huisrenovatie
Huizen verkeren door onder andere beschietingen en armoede in een zeer slechte staat. Deze
zijn daarom toe aan een renovatie.
Het huisrenovatie project biedt de mogelijkheid om huizen te renoveren zodat deze weer
bewoonbaar worden. Dit houdt in dat de woning wederom leefbaar wordt gemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn sanitaire voorzieningen, elektrische installatie, kozijnen, betegeling,
keuken, toilet, badkamer etc.
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8 Maatschappelijke en- Sociale ontwikkeling
Een land, bezet en afgesloten, met een verwoest landschap, bezaaid met granaten en
ruïnes, voert een lange strijd om zijn rechten en zijn landen terug te krijgen. Dat is
Palestina. Maar de strijd voltooit zich in extreem moeilijke omstandigheden. Zo stijgt de
werkloosheid onder de Palestijnse bevolking met de dag en ligt het overgrote deel van
de arbeidsmarkt in handen van Israël, waar het bijna onmogelijk is voor Palestijnen om
aan de bak te komen.
Stichting Kudüs Vakfi tracht de Palestijnen hun eigenwaarde terug te geven. Met een
stimulerende aanpak, met o.a. trainingprogramma’s en ‘jobcreatie’, wil de stichting de
economische en sociaal- maatschappelijke groei in Palestina bevorderen. En met
economische hulpverlening die de opzet van basisindustrie en landbouwmogelijkheden
beoogt, wordt ook het zelfvertrouwen van de Palestijnen positief beïnvloed, stabiliteit
verzekerd, en geijverd naar een stabiele infrastructuur waarmee ook de Palestijnen hun
cultuur kunnen uitdragen.

8.1 Self-support project
Schenkingen helpen de Palestijnen rechtsreeks, maar zijn steeds van tijdelijke en
afhankelijke aard. Daarom investeert stichting Kudüs Vakfi in structurele hulpverlening.
De stichting reikt de mensen kennis en middelen aan om zelfstandig te worden en in
hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarom maakt stichting Kudüs Vakfi werk van
beroepsgebonden trainingen, het verschaffen van werk en het financieren van kleine
boerderijen/fokkerijen en ondernemingen.
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8.2 Gemeenschapsvoorzieningen
Elektriciteit, gas en schoon drinkwater zijn onontbeerlijk voor een gezonde
gemeenschap. De arme wijken en vluchtelingenkampen in Palestina hebben helaas
maar een zeer beperkte toegang tot deze basisvoorzieningen. Reden om ook op dit vlak
actief te zijn door financiering en reparatie van waterbevoorradingssystemen,
waterbronnen, elektriciteitsgeneratoren en transformatoren in de
vluchtelingenkampen.
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9 Religieuze projecten
De diensten van onze stichting in Palestina worden nauwgezet omkaderd met respect
voor de lokale tradities om zo alle lagen van de bevolking te kunnen bereiken. Zo heeft
stichting Kudüs Vakfi haar diensten altijd weten te stroomlijnen met de morele en
religieuze overtuigingen van de behoeftigen. De stichting exporteert ritueel geslacht
vlees, zoals lams en rundvlees, vers ingeblikt voedsel, medicijnen en andere producten
naar de behoeftigen ( onder ‘behoeftigen’ verstaat stichting Kudüs Vakfi ook de
Palestijnse vluchtelingen die o.a. in Jordanië en Libanon een onderkomen hebben). Met
voedselpakketten en vele andere giften die worden verdeeld in Palestina, is het voor
stichting Kudüs Vakfi mogelijk om duizenden mensen voedsel te voorzien.

9.1 Het Ramadan project
Tijdens de Ramadan besteedt stichting Kudüs Vakfi extra aandacht aan arme Palestijnse
gezinnen bij het verbreken van het vasten. Want ook zij hebben recht op een warme
maaltijd na een lange dag van voedselonthouding. Stichting Kudüs Vakfi zorgt daarom
voor extra voedselpakketten tijdens deze maand, en schenkt tijdens het Ramadanfeest
extra aandacht aan de kinderen, door hen wat op te vrolijken met cadeautjes en kleding,
zodat ook zij een plezierige feestdagen kunnen beleven.
Een ander onderdeel van dit project is de armenbelasting, oftewel de Zakaat. Dit is één
van de vijf zuilen van de Islam, waarbij elk jaar moslims de Zakat-oel-Fitr en de Zakatoel-mal moeten uitbetalen. Bij de Zakat-oel-fitr gaat het om een klein bedrag, dat
bepaald is, en dat vóór het Ramadanfeest wordt uitbetaald. Het bedrag wordt vóór het
einde van de Ramadan overgemaakt aan grote projecten in Palestina. Bij de Zakat-oelmal daarentegen betaalt elke moslim, die over een vermogen beschikt, een belasting
van 2,5%. Ook dit geld wordt voor het einde van de Ramadan overgemaakt aan
projecten in Palestina.

9.2 Het offerfeest project
Tijdens het offerfeest slachten moslims een schaap, geit, rund of een kameel die aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Uiteraard kunnen veel Palestijnen zich dit niet
permitteren. Stichting Kudüs Vakfi laat, dankzij gulle giften van schenkers, grote
aantallen schapen en runderen ritueel slachten, om die vervolgens onder de Palestijnen
te verdelen. Vooral vluchtelingen, in Palestina zelf, Jordanië en Libanon, komen hierbij
aan bod. Deze vluchtelingenkampen, waar het leven ondraaglijk is, zijn zeer afhankelijk
van giften uit het buitenland.
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10 Rechten van de schenker
Stichting Kudüs Vakfi erkent de schenker als feitelijke partner die ons humanitaire missie
mogelijk maakt. Elke schenker van stichting Kudüs Vakfi heeft bij gevolg bepaalde
rechten. De nadruk wordt vooral gelegd op het recht om betrokken te zijn bij en
geïnformeerd te worden over onze projecten.
De schenkers verdienen al onze achting, en om steeds een nauw contact te
onderhouden tussen schenkers en de stichting, beschikt de schenker over de volgende
bevoegdheden:
• Inzage in jaarverslagen, rapporten en nieuwsbrieven over de financiële uitgaven
van de Stichting.
• Het besteden van giften voor specifieke doeleinden die binnen onze missie past.
• Het ontvangen van een bevestiging/kwitantie van elk overgemaakt bedrag aan
de stichting.
• Bij sponsor en/of adoptieprogramma’s dient de schenker te worden voorzien van
periodieke verslaggeving en/of rapporten, betreffende de voortgang van het
programma.
• Bij het doneren van maandelijkse bedragen, heeft de schenker het recht te
kiezen voor de wijze van betaling, alsmede de financiering te annuleren op welk
tijdstip dan ook.
• De schenker heeft het recht anoniem te blijven.
• Persoonlijke klachten, suggesties en feedback worden zeer op prijs gesteld en
met zorg behandeld bij stichting Kudüs Vakfi.
Stichting Kudus Vakfi beschikt tevens over een ANBI-status. Dit heeft als voordeel dat de
schenker zijn/haar gift aan Kudus Vakfi kan aftrekken van de belasting. Dit is mogelijk
indien de schenker voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt.
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11 Jaarplan 2021
Project
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Schoolgerei Project
Ramadan Project
Offerfeest Project
Weeskinderen Project
Deelname verschillende
beursen & kermissen
Winterhulp Project
Huisrenovatie
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12 Projecten 2021
12.1 Recht op educatie project
Het schooltasproject werd in 2020 niet uitgevoerd, maar dit jaar zullen we proberen
de kinderen in Gaza te ondersteunen bij hun terugkeer naar school, voor zover de
pandemische situatie dit toelaat.

Het project heeft als doelstelling 250 behoeftige leerlingen in de Gaza-strook te voorzien
van schoolspullen. Door dit project te sponsoren geven we tot 250 behoeftige gezinnen
de mogelijkheid om hun kind naar school te kunnen sturen. Het project is begroot op
€5.000,- en is genaamd “recht op educatie”-project.
Hiervoor is de mogelijkheid een gezamenlijke project te starten met (basis)scholen in
Nederland. Ons plan is om een partnerschap te creëren tussen scholen en of klassen uit
Nederland en Palestina.
Via een mailinglijst zullen we donateurs werven voor dit project. Tevens zullen we flyers
drukken en deze uitdelen op scholen.
Om aandacht te vragen voor dit project kunnen we foto galerijen organiseren op
scholen.
Gedurende het project is het mogelijk om de spaarpotten van stichting Kudüs Vakfi
achter te laten bij de betrokken scholen om zo geld in te zamelen.
12.1.1 Kosten en baten
De geschatte kosten voor dit project in 2019 zijn:

Drukwerk (flyers) + posters:
Portokosten:
Verspreiden flyers :
In totaal zijn de kosten:

€ 350,€ 1.000,€ 100,€ 1450,-.

12.2 Ramadan Project
De maand Ramadan is een maand van liefdadigheid en overvloed. Onze stichting
organiseert een actie, genaamd ‘Ramadan project’, om een deel van de liefdadigheid
die in deze maand wordt verricht, de Palestijnen die onder moeilijke omstandigheden
moeten leven en vele tegenslagen het hoofd moeten bieden, bereikt.
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In het kader van de heilige maand Ramadan worden speciale hulppakketten
samengesteld. Degenen die er de voorkeur aan geven dat er een hulppakket aan een
noodlijdend Palestijns gezin wordt verzonden, kunnen tegen vergoeding van de kosten
van één of meerdere hulppakketten, aan de campagne deelnemen. Daarnaast worden
er iftarmaaltijden uitgedeeld aan hulpbehoevende moslims. Voorts kan op verzoek de
zakat al fitr (sadaqa al fitr) via onze organisatie naar hulpbehoevenden in Palestina
gezonden worden. Tevens worden er cadeau pakketjes samengesteld om deze tijdens
de Ramadan feest uit te delen aan kinderen.
12.2.1 Kosten en baten

De geschatte kosten voor dit project zijn:
Drukwerk (flyers) + posters:
Portokosten:
Ontwikkelen reclame uitzending:
Uitzending reclame :
sociale media
Verspreiden flyers :
In totaal zijn de kosten:

€ 350,€ 1.500,€ 0.€ 0,€ 400,€ 100,€ 2.350,-.

In 2020 heeft dit project € 16.400,- (excl. uitgaven) opgeleverd.

Beleidsplan 2021
Stichting Kudüs Vakfi

Pagina 20

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen-NL
Tel:045-571 57 99
www.kudusvakfi.nl
info@kudusvakfi.nl

12.4 Offerfeest project
Het offeren is een uiting van nabijheid tot Allah en opofferingsgezindheid. Stichting
Kudüs Vakfı organiseert elk jaar een campagne tijdens het Offerfeest, bepaald de kosten
van een offerdier en verdeelt op verzoek van degenen die dit willen, middels een
volmacht, al het vlees onder behoeftigen die op het heilig Palestijns grondgebied
verblijven. Daarom stelt stichting Kudüs Vakfı speciale pakketjes samen die op Palestijns
grondgebied aan behoeftigen worden verspreid. Daar deze pakketjes hen doet denken
aan feestdagen en tot blijdschap leidt, zijn deze pakketjes bijzonder nuttig. Natuurlijk
worden deze pakketjes samengesteld dankzij de bijdrage van vrijgevige mensen.
12.4.1 Kosten en baten

Drukwerk (flyers) + posters:
Bedrukte enveloppen:
Portokosten:
Uitzending reclame :
sociale media
Verspreiden flyers :

€ 350,€ 300,€1.200,€ 0,€ 200,€ 0,-

In totaal zijn de kosten:

€ 2050,-.

Voor dit project is in 2020 € 13.000,- opgehaald (excl. uitgaven).
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12.5 Weeskinderen project
Sinds de oprichting van stichting Kudüs Vakfı heeft zij prioriteit gegeven aan de zorg
voor en onderhoud van weeskinderen van wie het aantal met de dag toeneemt. De
stichting heeft altijd prioriteit gegeven aan het project met betrekking tot het
onderhoud van weeskinderen. Zij doet veel moeite om mensen te vinden die de zorg
van tienduizenden weeskinderen die de aandacht van een vader en een zorgeloos
bestaan ontberen, op zich nemen.
Stichting Kudüs Vakfı past een garantstellingsprogramma toe ten behoeve van
weeskinderen. De garantstelling houdt in dat de garantsteller elke maand, structureel,
€30,- overmaakt ten behoeve van een weeskind. De garantstelling is voor een periode
van minimaal 6 maanden. De hoogte van het bedrag is bepaald op €30,-. Dit bedrag
moet voldoende zijn om te voorzien in de primaire levensbehoeften zoals eten, drinken,
gezondheid, onderdak etc. van een weeskind.
Op dit moment hebben we 114 weeskinderen die een garantsteller hebben.
Voor dit project is in 2020 €,39.780,- opgehaald (excl. uitgaven).
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12.6 Winterhulp Project 2021
Ook dit jaar biedt Stichting Kudus Vakfi uitgebreid winter hulp aan vele behoeftige
gezinnen in Gaza. De inwoners van Gaza wonen in erbarmelijke omstandigheden wat
het doorbrengen van de winter uitdagend maakt. Dit is dan ook de reden dat wij beroep
doen op jullie hulp. Steun dit Winterhulp project om de zorgen van de inwoners van
Gaza te verlichten.
Het Winterhulp project biedt de volgende ondersteuning: dekens, voedselpakketten en
warme jassen. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp komt om de inwoners van
Gaza te voorzien van deze hulpmiddelen.
Voor dit project is in 2020 €,3.860- opgehaald (excl. uitgaven).
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12.7 Huisrenovatie Project 2021
Kudus Vakfi probeert families van wie de huizen zijn beschadigd of verouderd te helpen
een warm thuis te krijgen, en organiseert daartoe campagnes voor de wederopbouw
van verwoeste huizen en de reparatie van beschadigde huizen.
Door deel te nemen aan deze campagnes, kunt u die mensen helpen hun verwoeste
huizen terug te krijgen.
Voor dit project is in 2020 €,13.000- opgehaald (excl. uitgaven). Wij hebben 3 huizen repareert.
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13 Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens
Kudus Vakfi is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24350798 als de Stichting Kudus Vakfi, Putgraaf 3, 1164 GT
Heerlen.
Het voorzitterschap wordt vervuld door A.A. Sonlu, telefoonnummer 045-571 57 99.
Het fiscaal nummer van de stichting is 812469021.
Contact met de stichting verlopen via de voorzitter: A.A. Sonlu, 045-571 57 99 of
info@kudusvakfi.nl
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