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1. Doelstellingen van Stichting Driving Nurses 

De doelstellingen van Stichting Driving Nurses: 

• Elk kind, waar dan ook, een eerlijke kans om op te groeien bij zijn gezonde moeder 
• Het terugdringen van moeder- en kindersterfte in Afrika door hulp bij een gezonde 

zwangerschap, bevalling, pre- en postnatale zorg.  
• Het verspreiden van up to date kennis over zorg en hygiëne in ruraal Afrika  

Stichting Driving Nurses is gevestigd aan de Vuchtschoot 8, 4838 GE Breda en heeft geen 
winstoogmerk.  

2. Wijze van werving van gelden 

Stichting Driving Nurses ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden 
hoofdzakelijk gegeven door particulieren, stichtingen en serviceclubs.  

Missie 
Stichting Driving Nurses ziet een gezonde toekomst voor alle moeders en kinderen in ruraal Afrika, 
waarin zij allen toegang hebben tot basale gezondheidszorg zodat de cirkel van armoede kan 
worden doorbroken. Dit doet ze door lokale gezondheidswerkers en inwoners op te leiden op het 
gebied van moeder- kindzorg en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Ze richt zich hierbij op de 
eerste duizend dagen van een mensenleven (van conceptie tot en met het tweede levensjaar), 
waarin de impact van interventies het grootst is. Ze draagt bij aan een vroege detectie en een 
hogere verwijsgraad van (levensbedreigende) aandoeningen.  



 3. Beheer van het vermogen 

Stichting Driving Nurses heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. 

 4. Bestuur  

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Voorzitter: Suus Theuws  
Secretaris: Noortje Theuws 
Penningmeester: Ingrid van Eerd 

 
1. Vergaderen  
Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar samen voor een vergadering. Hiervan worden notulen 
opgemaakt. 

2. Activiteiten  
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

• Bekendheid geven aan de huidige toestand wat betreft zwangerschap en de risico’s waar de 
vrouwen aan bloot staan. 

• Missies voorbereiden en uitvoeren 
• Fondsen werven 
• Oriënterende gesprekken voor en ontwikkeling van vervolgprojecten 

3. Financiën  
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 
onder meer: 

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
3. Beheren van de gelden; 
4. Besteden van de gelden. 

Vergoeding bestuursleden   

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding als beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het 
bestuur kan wel een vergoeding toekennen aan de bestuurders van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten. 

5. Besteding van het vermogen 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Driving Nurses. 

De inkomsten van de stichting gaan naar: 

1. De aanschaf van bevallingspakketten 
2. Het samenstellen van educatieprogramma’s  
3. De aanschaf van de MamaBus en bijkomende kosten hiervoor 
4. Het bieden van ondersteuning aan kansarme kinderen 
5. Missies naar de projectgebieden 
6. Bankkosten en promotiekosten 

 

 


