
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wijzigingsformulier

Wijziging voor
Organisatie Stichting Support-IT
KVK-nummer 65097238
Huidig adres Past van der Marckstraat 56

6551ZW Weurt

Activiteit
Ingangsdatum 22-01-2022
Activiteit-
omschrijving

1. Het ondersteunen  van gelovigen wereldwijd door middel 
van trainingsmaterialen die via Red Chair Movement worden 
aangeboden.
a. training met betrekking tot het starten en versterken van 
communities
b. training met betrekking tot discipel- en leiderschap.

2. Het financieel en waar mogelijk praktisch ondersteunen van 
gelovigen in gebieden waar honger, geweld en oorlog is.
a. ondersteuning in gezonde voeding, training voor werk, kleding 
en huisvesting.
b. ondersteuning door een sociaal netwerk om in nood, hoop 
voor de toekomst op te bouwen.
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