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Een jaar geleden is de Uliana Foundation opgericht. Dit als eerbetoon aan Uliana Kelder
na haar verdrietig overlijden.
De Visie van Stichting Uliana Foundation is:
Voor iedereen een eerlijke samenleving met goede gezondheidszorg voor de meest
kwetsbaren.
De Missie van stichting Uliana foundation is:
de lokale bevolking in Centraal en Oost Europa te ondersteunen in projecten met de
focus op de volgende 4 punten:
1.Rehabilitatie van Fysiek en Mentaal gehandicapte kinderen.
2.Verbetering en cultuurverandering in de gezondheidszorg
3.Onderwijs
4.Voorlichting en preventie over de gevaren van alcohol.
De foundation kan helpen met financiële middelen en bieden van organisatorische hulp
op afstand, met als doel: Een gemotiveerde bevolking die corruptie tegen gaat en bouwt
aan bewustwording van kostbaarheid van de mens.
Het lijkt ons goed om u na een jaar te laten weten wat er allemaal is gebeurd.
Er is een klein groepje mensen dat regelmatig geld doneert aan de Foundation.
Inmiddels zijn we daardoor kunnen starten met het laten geven van therapie aan twee
kinderen.

Deze therapie wordt gegeven op de zorgboerderij waar Jelle en Uliana tijdens hun verblijf in
Oekraïne werkten. Uliana gaf daar therapie aan kinderen met een beperking.
Wij zouden het erg op prijs stellen als meer mensen op de hoogte zijn van het bestaan van de Uliana
Foundation en ons willen helpen met het realiseren van onze missie door ons financieel te steunen.
Natuurlijk zijn wij bereid u meer te vertellen over de Visie en Missie van de Foundation, u kunt ook
meer informatie vinden op de website: www.ulianafoundation.org.
Sinds zondag 19 mei 2019 kunt u ons ook volgen op Facebook! Zoek naar UlianaFoundation en volg
ons!
Wanneer u op de hoogte wilt blijven kunt u vriend worden van de stichting. U ontvangt dan
minimaal 2 maal per jaar onze nieuwsbrief.
Stuur een bericht naar info@ulianafoundation.org voor uw naam en adresgegevens.
Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dat doen op het volgende rekeningnummer:
NL 88INGB 0008801865
Een hartelijke groet!
Het bestuur van de UlianaFoundation:
Jelle Kelder – voorzitter
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Wilfred Vos - Penningmeester

