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Naam instelling: Stichting Chai 

Fiscaal Nummer / RSIN: 810284686 

Contact gegevens: 

Vestigingsadres:Weidepad 11 
2959CH Streefkerk 
Tel.: 06 -13436772 (penningmeester) 
E-mail info@chaifriends.comStichting Chai is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
34165921IBAN NL06RABO033437032 Stichting Chai 

De bestuurssamenstelling: 
De namen van de bestuurders: 

Dhr. A. van der Vliet (voorzitter), 
Mevr.. M. van der Bas (penningmeester), 

Het beloningsbeleid: vrijwilligersbasis, onkostenvergoeding 

  

1. Missie   

  

Het bieden van hulp aan slachtoffers in Israël.  

      

- zonder winstoogmerk - gericht op de toekomst ter bevordering van het welzijn van de 

bevolking van Israël middels   diverse soorten van ondersteuning waarbij kinderen een 

elementaire rol spelen.  - bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden.  

  

2. Bestuursleden  

  

De bestuursleden hebben een gemeenschappelijke verbondenheid met Israël en haar 

bevolking. Belangrijkste uitgangspunt is dat het land Israël zoveel mogelijk zelfstandig 

functioneert op economisch en maatschappelijk vlak.  De basis voor het realiseren van 

deze zelfstandigheid ligt gelegen in de huidige nieuwe en de  daarop volgende 

generaties. Het ondersteunen van deze nieuwe generaties is dan ook de belangrijkste 

pijler van de stichting.    3. Visie:   

  

Stichting Chai wil vanuit haar humanitaire overtuiging waarbij ras, geloof of politieke 

voorkeur geen rol speelt, een steentje bijdragen om het voor de Israëlische bevolking 

wat dragelijker te maken op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen voor 

de primaire zeer noodzakelijke levensbehoefte. Hulp vanuit de stichting is dan ook 

gebaseerd op hulp voor de Israëlische bevolking, maar wel dóór samen te werken  met 

de daarvoor aangewezen personen in Israël.  

  

4. Beloning  

  

Het bestuur van Stichting Chai ontvangt geen beloning. Alle werkzaamheden worden 

door vrijwilligers verricht.  

  

 

 

 

  



5. Besteding van middelen:  

  

Stichting Chai werkt continu aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief 

en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  

  

6. Donateurs  

  

Zij worden bereikt via de:  

  

•  gratis nieuwsbrieven   •  website •  activiteiten  •  lezingen etc.  

  

  
7.  Doelen  

 

Diverse soorten van ondersteuning via kleinschalige projecten waarbij kinderen een  

elementaire rol spelen  (zonder winstoogmerk).  

 

Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp voor de primaire 

levensbehoefte zoals:  

 

Voedsel 

Kleding 

Medicijnen 

financiële hulp aan kinderen die vanwege oorlog en terreur diverse trauma’s hebben 

waarom ze therapie en andere ondersteuning nodig hebben. 

 

Daarnaast ondersteunen wij de volgende projecten al naar gelang de inkomsten zal daar 

keuzes uit gemaakt worden, tenzij de donateurs zelf aangeven waaraan hun donatie’s zal 

moeten worden besteed. 

 

8. Projecten  

  

Vanwege het innige gevoel van solidariteit van de bestuursleden met het land Israël en 

het Joodse volk is in de jaren voorafgaand aan de officiële oprichting al op particulier 

initiatief hulp geboden aan projecten in Israël.  Dit doen we o.a. door het verlenen van 

steun in Israël en de gebieden Judea en Samaria. Dit doen we door solidariteit en actie te 

continueren in Israël   

  

• Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp voor de primaire 

levensbehoefte zoals:         (voedsel, kleding en medicijnen)  • Gaarkeukens • Family 

Support Centre voor gezinnen waarvan een lid met een verstandelijk en/of lichamelijke          

handicap die nog thuis wonen.       Jeruzalem biedt een verscheidenheid aan 

ondersteunende diensten aan door te helpen deze          families om te gaan met de 

dagelijkse druk die deel uitmaken van hun leven.         Zij opereren in het culturele en 

religieuze centrum van de wereld in de schaduw van de strijd.  • Orphans weeskinderen        

Met haar doel om steun en hulp aan meer dan 9.236 militaire weeskinderen brengen.        

Alle activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd en dragen geen steun van de 

overheid • Stichting Jad le Netanya. • Project in Judea en Samaria   

  

   Historisch gegeven  

  

Stichting Help Chai is opgericht op 06-12-2001 onder de naam St. Friends of Israëli 

terror victims en is veranderd op 17 oktober 2010 statutair gevestigd in  Amstelveen.   

 


