
Het Molenaars Kinderfonds is in de zomer van 
2008 opgericht. De naam van het fonds komt 
van de initiatiefnemers, het echtpaar 
Molenaar uit Oudemirdum, Friesland. 

Mensen achter het Molenaars Kinderfonds 
 

 
Freeke (voor), Evert, Christel, Bart en Martin (achter). 
 

Freeke Molenaar is orthopedagoge, bezield in het 
werken met kinderen en ouders, begaan met onrecht en 
leed en zeer geïnteresseerd in andere culturen. 
Zij is voorzitter van de stichting. 
 

Evert van Aardenne is econoom en langdurig 
werkzaam in de financiële sector. Naast zijn 
enthousiasme zet hij graag zijn kennis en ervaring op 
financieel/economisch, fiscaal en juridisch terrein in. Hij 
is penningmeester van de stichting. 
 

Christel Lammers heeft een pedagogische achtergrond, 
is werkzaam als coördinator Centrum Jeugd en Gezin in 
Zaandam en zij vindt het belangrijk dat kinderen kunnen 
groeien en bloeien. 
Zij is secretaris van de stichting. 
 

Bart Molenaar is waarnemend huisarts en opleider van 
medische studenten. Naast een rijke ervaring als 
tropenarts in Kameroen en Indonesië, is hij ook 14 jaar 
huisarts geweest in de Rijp (N.H.). Hij heeft passie voor 
kennisoverdracht en omgang met mensen. 
 

Martin de Rooij is constructeur en helpt graag bij de 
bouwtechnische ondersteuning van projecten. 

Laatste nieuws en informatie 
 

www.molenaarskinderfonds.nl 
 

Of volg ons op         en      
 
Correspondentieadres 
Stichting Molenaars Kinderfonds 
Oude Balksterweg 1 
8567 HJ Oudemirdum (Fr.) 
info@molenaarskinderfonds.nl 
 
Erkend goed doel 
Stichting Molenaars Kinderfonds is erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij 
beschikking van 01-01-2008, nr. 57354. 
 

Giften aan het Molenaars 
Kinderfonds zijn vrijgesteld 
van schenkbelasting en onder 
voorwaarden  aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting.  
 
Giften 
Elke gift, groot of klein, eenmalig of periodiek, 
is van harte welkom en komt ten goede aan 
het welzijn van kinderen. 
 

Rekeningnummer: NL42 RABO 014 389 01 66   
 
 

 

Stichting 
 

Molenaars Kinderfonds 
 
 

 
 

Voor kinderen uit alle 
windstreken 

 
Een klein bedrag voor het Molenaars 

Kinderfonds helpt de wereld van een kind 
ingrijpend veranderen. Helpt u mee? 

http://www.molenaarskinderfonds.nl/

