
House of Dreams Foundation
Dromen inspireren ons tot verbinding

De House of Dreams Foundation helpt op plaatsen die ons persoonlijk
worden aangedragen en raken. Dat gaat nu over scholing, huisvesting,
gezondheidszorg en zelfontwikkeling. Het doel is om een duurzame en
veilige toekomst te realiseren voor hen die het nodig hebben.

Het gaat erom mensen te helpen zichzelf te helpen en daarmee de
community te versterken. Zorgdragen voor minderbedeelden zien we
breed. Want community building doe je samen, niet alleen in je directe
omgeving, maar ook daarbuiten. Wij ondersteunen daarom projecten in
Nepal en India en zijn persoonlijk betrokken bij onze naaste omgeving.

Welllicht heb jij een goed idee. We verwelkomen je ons gedachtegoed te
verrijken en mee uit te dragen.

If your plan is one year, plant rice. If your plan is 10 years, plant a tree. 
If your plan is for one hundred years, educate children.

contact@houseofdreamsfoundation.com facebook.com/houseofdreamsfoundation
IBAN: NL08 TRIO 0338401660                          phone: +31 6 53 14 26 88
KvK: 66880068                                                     www.houseofdreamsfoundation.com
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Contact 
E-mail : contact@houseofdreamsfoundation.com
Facebook : facebook.com/houseofdreamsfoundation
Internet : www.houseofdreamsfoundation.com
Phone : +31 6 53 14 26 88 Laurens van Thiel
Bank : NL 08 TRIO 0338401660

House of Dreams Foundation / Geldrop

De belastingdienst heeft de House of Dreams Foundation aangemerkt als een
ANBI-organisatie. Wil je gedurende 5 jaar een vast bedrag doneren met
aantrekkelijke belastingaftrek, neem dan contact met ons op.

Remember your roots.
Serve all sentient beings with compassion, kindness, and love.

Steun ons met je donatie
Wil je ons helpen onze doelen te realiseren? Steun
ons dan met je donatie voor één van onze projecten
(zie onze site):
• Bevorderen community building vanuit

dienstbaarheid, verbinding, van betekenis willen
zijn voor de ander, waar dan ook!

• Continuïteit in realiseren huisvesting, scholing, 
begeleiding voor de kinderen van het hostel in 
Dunggadara. 

• Opstarten nieuwe projecten voor het hostel, de
school, de community in Dunggadara of waar dan
ook.

Vrienden van House of Dreams Foundation
De Foundation voelt zich gesteund door een gemeenschap van vrijwilligers,
geïnteresseerden en donateurs. Deel jij ook onze passie voor het bouwen van
community building projecten en wil je hieraan bijdragen? Verspreid dan onze
boodschap, meld je aan voor de nieuwsbrief, like onze Facebooksite of bekijk onze
internetsite.


