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INLEIDING

BOEKWITH OVER 25 YEARS OF  NEDERLANDS EUROPEES PROJECT
In een aantrekkelijk ogend, vlot 

geschreven boek4  willen we 
persoonlijke verhalen van Europese 
BAM–ondernemers uit heden en 
verleden afwisselen met theologische 
reflectie, plus inzicht geven in de 
ontwikkeling van deze beweging wereld- 
wijd. Het gaat zowel over initiatieven 
binnen Nederland en West-Europa 
alsook initiatieven van Nederlanders 
en Europeanen in ontwikkelingslanden. 

Het project bestaat uit twee 
sporen, een Nederlandse en 

een West-Europese, die gelijktijdig 
worden uitgezet. Voor beide 
sporen geldt dat het inhoudelijke 
deel van het project zich richt 
op de context van de Europese 
samenleving. Daarvoor zullen 
we putten uit de rijke bron van 
kennis en ervaring binnen de 
internationale BAM beweging, 
omdat ondernemers verder denken 
dan de eigen landgrenzen. Daarbij 
is het leerzaam wanneer BAM-

ervaringen en modellen worden 
uitgewisseld door Europeanen 
onderling.
Bij West-Europa denken we aan: 
Nederland, België, Duitsland, 
Zwitserland, Engeland en de 
Scandinavische landen. Voor deze 
landen geldt dat ze voor wat betreft 
BAM goed vergelijkbaar zijn.

1. Dr. Neal Johnson beschrijft de beweging in Business as Mission; a Comprehensive Guide to Theory and Practise, InterVarsity Press (2009) 
2. Business as Mission staat ook bekend onder Business for Transformation, zoals het B4T-netwerk in Nederland: www.b4tnetwerk.nl 
3. Willemijn Verloop en Mark Hillen beschrijven de `social enterprice’ in `Verbeter de wereld, begin een bedrijf’, Business Contact, 2013: p. 16
4. Zie wat betreft stijl ter vergelijking het boek van Gea Gort: `God in de Stad’ (Ark Media, 1ste druk 2011, 2de 2012)

Wereldwijd is een beweging in opkomst, 
genaamd Business as Mission (BAM)1. Binnen 

deze BAM beweging zijn christenondernemers op 
zoek naar manieren om ‘missie’ te integreren in een 
rendabel, financieel gezond bedrijf. Missie is voor 
deze ondernemers2 meer dan verkondiging van het 
evangelie; voor hen is het evenzogoed belangrijk 
om het evangelie zichtbaar en tastbaar te maken 
via hun activiteiten en de manier waarop zij met 
mens en planeet omgaan. Deze mensen zijn sociaal 
ondernemer3 met als toegevoegde waarde hun 
geloof in, en relatie met God.  

De BAM beweging is van belang voor deze 
tijd, want het gaat hier om ondernemers die 

verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor 
de opbouw van de samenleving. BAM is vooral 
ontwikkeld op plekken waar noden schrijnend zijn: 
in ontwikkelingslanden. We laten daarom zien hoe 
Europeanen in ontwikkelingslanden BAM succesvol 
hebben ingezet. Daarnaast willen we onderzoeken 

hoe BAM expressie kan krijgen binnen de West-
Europese context, want ook hier vallen steeds 
meer mensen tussen wal en schip. Daarbij zijn 
voorbeelden nodig van christenen die, geïnspireerd 
vanuit hun geloof, innovatief bouwen aan een 
rechtvaardiger wereld. 

We willen mensen in de volle breedte van de 
kerk inspireren om bij BAM betrokken te 

raken. Daarom willen we BAM onder de aandacht 
brengen en dit realiseren door een Book & Go 
Project waarbij we in samenwerking met partners 
het gedachtegoed verspreiden door middel van 
evenementen, workshops, media aandacht en 
social media.  

 



ACHTERGROND
1.NOOD IN DE WERELD

De helft van de wereldbevolking moet met minder dan twee dollar per dag rondkomen, terwijl we in West-Europa, 
ondanks de crisis, in ongekende overvloed leven. Deze ongelijke verdeling knaagt aan ons geweten en veroorzaakt 

wereldwijde instabiliteit. Studies laten zien dat ontwikkelingshulp armoede niet wegneemt, integendeel. Meer fair trade 
en betere vrije handelsverdragen zijn nodig. Microkrediet is een belangrijke stap om gezinnen uit erbarmelijke armoede 
te tillen, maar bewerkt weinig structurele verbetering. MKB bedrijven zijn hiertoe beter in staat. BAM-ondernemers die 
in samenwerking met het lokale bedrijfsleven MKB bedrijven opzetten zijn daarom hard nodig, evenals investeerders 
die hierin willen investeren en vanuit betrokkenheid tevreden zijn met minder rendement5.  

In het Westen zijn initiatieven vanuit de burgers zelf nodig omdat het sociale vangnet, zoals we dat decennialang 
gekend hebben, niet meer houdbaar is. Kwetsbare groepen in de samenleving krijgen steeds minder hulp van de 
overheid omdat het geld opraakt. We zien een grassroots beweging van pioniers die vanuit hun betrokkenheid zoeken 
naar nieuwe wegen, manieren en structuren om een gezonde samenleving te bouwen. BAM–ondernemers zijn een 
uiting van deze grassroots beweging; vanuit een zakelijke invalshoek zoeken ze naar oplossingen (zie voetnoot).

2. NIEUWE ECONOMIE
Het is nodig om op een andere manier naar economie en bedrijfsleven te gaan kijken, internationaal en lokaal, 

met nieuwe definities en uitgangspunten. Financiële schandalen hebben de noodzaak laten zien voor betere 
marktregulering, maar dat is door de toegenomen mondialisering lastig te realiseren. BAM–pioniers nemen zelf 
verantwoordelijkheid en gebruiken hun middelen en capaciteiten om te bouwen aan een eerlijke en kansrijke 
samenleving. Hiermee werken zij mee aan het creëren van een nieuwe economie waarin duurzaamheid en integriteit 
voorop staan.

3. NIEUWE MISSIE

De manier waarop christenen naar missie kijken, is aan het veranderen. Dualistisch denken heeft van oudsher de 
kerk beïnvloed waarbij het geestelijke leven vaak tot het hiernamaals en de zondag beperkt werd. Maar de kloof 

tussen zondag en maandag wordt kleiner; mensen beseffen dat hun geestelijk leven alles te maken heeft met het 
dagelijks leven. BAM-ondernemers zoeken naar wegen om missie te integreren in hun werk en zijn hiermee belangrijke 
pioniers in de zoektocht om het evangelie op een holistische manier uit te dragen. 

5.  Bron Brian Griffiths en Dr. Kim Tan Fighting Poverty Through Enterprise; the case for Social Venture Capital   Transformational Business Network, 
2007, London. www.tbnetwork.org



VERBINDEN

Mede beïnvloed door het dualistisch denken, lag decennialang de nadruk bij een deel van de kerk op sociale 
rechtvaardigheid, bij een ander deel op het geestelijk leven. De BAM beweging wil - in al hun verscheidenheid qua 

sociale context en persoonlijkheid van de ondernemer - beide aspecten van de kerk in hun missie omarmen. Daarmee 
kan BAM een verbindende rol spelen.

CREATIEVE EN CONCRETE UITINGEN VAN GODS KONINKRIJK

We geloven in een God die betrokken is bij de wereld; zaken recht wil zetten, wil helen en vernieuwen. Geestelijk 
en praktisch. We geloven dat God bij die missie gekozen heeft om samen te werken met mensen. Daarom 

geloven we dat we een missie hebben; wereldwijd en in onze Westerse wijken en steden. BAM bedrijven kunnen hier 
innovatieve voorbeelden van zijn door producten die mens en omgeving dienen; door hun omgang met God, met elkaar 
en de geheel andere. Om zodoende op een inspirerende, frisse en tastbare wijze iets van Gods Koninkrijk zichtbaar 
te maken.



DOOR
WIE

   

Dit project is een initiatief van Gea Gort. Ze was in 2012 initiatiefnemer van het boek- en bewustwordingsproject 
God is niet wit. Ons slavernijverleden; wat doen we ermee?  Ze geeft leiding aan GIDSbusiness, een 

onderdeel van GIDSnetwerk Rotterdam. Vanuit theologie en praktijk is Gea bezig met diverse aspecten rondom 
urban mission. In 2011 schreef ze God in de stad; missionair leven in een stedelijke omgeving. www.geagort.com 

Mats Tunehag is co-auteur. Mats heeft de afgelopen twintig jaar de BAM beweging wereldwijd helpen groeien. 
Zover als mogelijk is, heeft hij de beweging in kaart gebracht en BAM Think-Tanks georganiseerd namens de 
Lausanne Movement en de World Evangelical Alliance.  www.matstunehag.com 

Marjolein Roelfsema (rechts) en Monique Fahner (midden) zullen het project inhoudelijk en projectmatig 
ondersteunen. Beiden hebben vanuit studie en ervaring affiniteit met het onderwerp. Naast fondswerving richt 

Marjolein zich op het werven en onderhouden van stakeholders in Nederland. Monique richt zich op onderzoek en 
inhoudelijk verdieping van het project, en onderhoudt het contact met stakeholders op Europees niveau. 

We werken samen met Act Foundation, en hebben het project bij haar ondergebracht. Deze stichting wil kerken 
helpen zichtbaar en vruchtbaar te zijn in de samenleving, door te inspireren en handvaten te geven vanuit 
haar roeping te handelen. Samen willen we holistische missionaire initiatieven nationaal en internationaal 
stimuleren. Bestuursleden Piet Brinksma en Walter Willigenburg zijn deel van de stuurgroep. Piet is voorzitter van 
kerkgenootschap Rafael NL en bestuurslid Foursquare Europa. Walter is verbonden aan de PKN, en initiatiefnemer 
van HiP en Buurtvrij. www.actfoundation.nl

AUTEURSWITH OVER 25 YEARS OF  

TEAM



MET
WIE

Vanuit ons doel om de BAM beweging onder de aandacht te brengen is communicatie met, en het actief betrek-
ken en verbinden van stakeholders een wezenlijk onderdeel van dit project.  Hier zullen we veel aandacht aan 

besteden. 

We beogen stakeholders binnen: 
• zakelijke netwerken
• christelijke politieke en maatschappelijke organisaties
• kerkelijke denominaties
• zendingsorganisaties 
• onderwijsinstellingen en Bijbelscholen

Met hen willen wij onze krachten bundelen door relevante informatie en verhalen uit te wisselen, plus het BAM-
gedachtegoed te verspreiden op evenementen, middels workshops en tijdens discussieavonden. 

Doelstelling: samenwerken met 12 grotere stakeholders in NL die meedenken, op events aandacht geven aan 
het onderwerp en 25, 50 of 100 boeken afnemen tegen inkoopsprijs en/of op andere manieren investeren in het 
project.

 STAKEHOLDERS



DOELSTELLINGEN
ACTIEPUNTEN
BAM-
ONDERNEMERSPAKKET

Individuele ondernemers en geïnteresseerden willen 
we vragen om in de BAM beweging te investeren 

middels een ondernemerspakket. Voor het boek gedrukt 
is, vragen wij hen om een x-aantal boeken te kopen 
voor een x-bedrag, waarvoor wij in ruil een workshop of 
discussieavond aanbieden waarvoor zij geïnteresseerde 
collega’s en vrienden kunnen uitnodigen. 
Doelstelling: 25-50 individuele ondernemers en hun 
netwerk betrekken

GIDSNETWERK-
EVENEMENTEN

GIDSnetwerk Rotterdam zal middels haar lokale 
GIDSbusiness tak BAM-gerelateerde evenementen 

organiseren. Deze evenementen zullen bijdragen aan 
de bewustwording van BAM. GIDSnetwerk is actief in 30 
steden in Nederland, en wil leidinggevenden binnen kerk en 
samenleving met elkaar te verbinden met als doel om bij te 
dragen aan die samenleving. 
Doelstelling: 5-7 GIDSbusiness evenementen 

MEDIA SOCIAL MEDIA
WEBSITEWITH OVER 25 YEARS OF  

Naast aandacht middels Twitter en Linkedin, zal een 
website de informatie in het boek ondersteunen en 

doorverwijzen naar links over BAM in Nederland en 
internationaal. Via het Book & Go Project willen we mensen 
die deel uitmaken van de BAM beweging met elkaar, en  
met nieuwkomers en geïnteresseerden in contact brengen. 
Dit met de doelstelling om elkaar te versterken, door 
samenwerking en uitwisseling van informatie & ervaring

KORTOM, MET DEZE 
ACTIVITEITEN WILLEN WE:

• BEWUSTWORDING CREëREN
• INSPIREREN EN MOTIVEREN 
• VERBINDEN

Naast boekpresentaties en evenementen, wordt ook 
media aandacht gegenereerd middels de verhalen 

van, en interviews met BAM-ondernemers die te vinden 
zullen zijn in het boek. Gea Gort heeft als freelance 
journalist brede netwerken binnen de media. Deze zal 
ze activeren. Daarnaast schrijven we zelf artikelen voor 
bladen en kranten. 
Doelstelling: 12-20 media uitingen (inclusief radio & tv)



TIJDSCHEMA

Dit Book & Go Project loopt vanaf voorjaar 2015 tot najaar 2016. We willen het boek eind 2015 / begin 2016 op de 
markt brengen. Rond die periode zullen de meeste evenementen en presentaties plaatsvinden. Vanaf voorjaar 

2015 starten de voorbereidingen: inhoudelijke research, het houden van interviews en het schrijven zelf. Plus het 
werven van stakeholders, het uitwerken van plannen en het organiseren van evenementen. 

Onze doelgroep is in de eerste plaats ondernemende jongeren om hen te inspireren bij BAM betrokken te raken. 
Daarnaast richten we ons op theologie- en Bijbelschool studenten om hen een breder begrip te geven van 

missie in de 21ste eeuw. Omdat we een algemene bewustwording willen creëren willen we BAM introduceren bij 
leidinggevenden in bedrijfsleven, maatschappij en politiek. Ook qua kerkelijke denominaties, missionaire organisaties 
en organisaties op het snijvlak van christen-zijn en internationale samenwerking, zoeken we partners vanuit de volle 
breedte.  

DOELGROEP



Het boek bestaat uit circa 15 verhalen en 15 thema’s, verdeeld over drie delen:

Deel 1.  Introductie BAM; holistische kijk op werk en ondernemerschap
Deel 2.  Business as Mission in de NL context
Deel 3.  BAM internationaal en wereldzending

 Verhalen worden afgewisseld met kennisoverdracht:

4 pagina’s met 1 of 2 verhalen, verkregen vanuit interviews met BAM ondernemers
2 pagina’s kennisoverdracht rondom BAM en context

Deel 1
Verhalen van West-Europese ondernemers actief in Nederland, West-Europa en daarbuiten.
Kennisoverdracht rondom BAM vanuit een theologisch, historisch en holistisch perspectief.

Deel 2
Verhalen van West-Europeanen actief met het pionieren van BAM binnen de eigen context.
Kennisoverdracht aangaande uitdagingen in de West-Europese samenleving en hoe BAM daar vanuit christelijk 
perspectief een antwoord op probeert te geven.

Deel 3
Verhalen van West-Europese ondernemers actief in, en met partners in ontwikkelingslanden.
Kennisoverdracht aangaande de wereldwijde BAM beweging en internationale ontwikkelingen waar BAM op 
inspeelt.

RUWE
OPZET BOEK
STRUCTUURWITH OVER 25 YEARS OF  

INHOUDITH OVER 25 YEARS OF  



RAAK BETROKKEN! HELP DEZE BEWEGING OP GANG!

 

Informeer uzelf en blijf op de hoogte
Geef je op voor de BAM nieuwsbrief met verhalen van BAM entrepreneurs met de button 
‘subscribe’ op www.geagort.com/bam

Zet het onderwerp op de agenda binnen uw kringen
Vraag het BAM team een lezing te verzorgen.

Bestel een boekenpakket
Investeer in het project door 3, 5 of 10 boeken te bestellen (voor €50 tot €250). 

Word stakeholder en maak dit project mogelijk 
Bestel 20 tot 100 boeken (voor de prijs van €10 per stuk). Geef de boeken weg als relatiegeschenk 
of verkoop ze op uw boekentafel voor €15.  

Geef een gift

BLIJF OP DE HOOGTE!  www.geagort.com/BAM 

NL69 ABNA 0614 2481 32  t.n.v. Stichting Act Foundation
Met vermelding: ten behoeve van BAM Book & Go project

De Act Foundation is ANBI erkend, giften zijn belastingaftrekbaar
www.actfoundation.nl 

CONTACTGEGEVENS
Mail: geagort@gmail.com
Mb: 06-2821 3373



BIJLAGE 1

Gea Gort schrijft en spreekt over missie in de stad. Nationaal en internationaal ziet ze 
een groeiende, opkomende missionaire beweging vanaf het grondvlak. Als auteur en 

journalist onderzoekt, schrijft en spreekt ze over ontwikkelingen rondom deze urban mission 
beweging, en aanverwante thema’s. Lokaal deed ze ervaring op als leider van GIDSnetwerk 
Rotterdam, initiator van het Stadsgebed en als overheidsadviseur voor multiculturele zaken. 
Tijdens haar Doctor of Ministry studie Transformational Leadership in the Urban Context 
2008-2012 bij de internationale universiteit www.BGU.edu ontdekte ze dat Business as 
Mission wereldwijd in opkomst is. In Rotterdam geeft ze al sinds 2007 leiding aan een 
netwerk van ondernemers die hiernaar op zoek zijn (GIDSbusiness). 
Gea initieerde in 2013 het boek- en bewustwordingsproject God is niet wit. Ons 
slavernijverleden; wat doen we ermee? In 2012 schreef ze God in de stad; missionair leven 
in een stedelijke omgeving. 
In het verleden werkte Gea bij Mercy Ships. Bijna tien jaar woonde en werkte ze met haar 
gezin aan boord van het hospitaalschip de Anastasis. Twintig jaar geleden pionierde ze 
Mercy Ships Holland, samen met haar echtgenoot Menno Gort.  www.geagort.com     

Mats is spreker, schrijver en consultant en internationaal actief. De laatste twintig jaar 
lag zijn focus op het ontwikkelen van Business as Mission, BAM, als concept en het op 

nationaal, regionaal en international niveau ontwikkelen van strategische samenwerkings-
verbanden rondom mensen die met BAM initiatieven bezig zijn. Hij initieerde en leidde 
verschillende global think tanks en produceerde het Lausanne Paper over BAM, alsook het 
BAM Manifest (2004). Mats is senior vertegenwoordiger van Business as Mission voor de 
zowel de Lausanne Movement alsook de World Evangelical Alliance en geeft wereldwijd les 
over BAM en heeft vele artikelen over het onderwerp gepubliceerd. Daarnaast is hij actief in 
een internationaal investeringsfonds gebaseerd op christelijke principes, om MKB bedrijven 
te helpen om in grootte en invloed te groeien in de Arabische en Aziatische wereld, door hen 
te ondersteunen; financieel, intellectueel en met personeel. Mats is lid van de Global Council 
of Advocates Internationaal, een internationaal netwerk waar 30 duizend advocaten bij zijn 
aangesloten vanuit 120 landen. In Zweden zette hij een nationale christelijke krant op, en was 
daarvan de hoofdredacteur. Mats woont in Stockholm.  http://www.matstunehag.com

MATS TUNEHAG 
CO-AUTEUR 

CV AUTERSEN TEAM
GEA GORT
AUTEUR EN INITIATOR 



Marjolein Roelfsema leeft als urban missionary zonder bezit en van giften, zowel in geld 
als in natura. Zij beschouwt God als haar werkgever en doet alle dingen die Hij op 

haar pad brengt, betaald, of onbetaald. Op dit moment werkt zij (onbetaald) als Coördinator 
Marketing en PR voor een organisatie die Roma-kinderen in Oost-Europa een betere 
toekomst wil geven. Verder is zij betrokken bij diverse missionaire projecten in Rotterdam en 
omstreken. Haar activiteiten variëren van voetballen met Marokkaanse jongetjes en het geven 
van workshops body-percussion tot aan mensen geestelijk bijstaan met woorden, daden en 
gebed. Haar passie is om anderen te helpen, te motiveren en waar nodig een zetje te geven, 
om tot hun doel te komen en hiermee te bouwen aan God’s Koninkrijk op aarde. Zij studeerde 
Maatschappij-Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft in sales & 
marketingfuncties gewerkt voor o.a. een oliemaatschappij en een telecommunicatiebedrijf. 
Ook volgde zij gedurende een jaar bij zendingsorganisatie Youth with a Mission een fulltime 
training op het gebied van discipelschap en een Bijbelschool.   

Monique heeft gewerkt voor het team External Relations bij International Justice Mission 
Nederland, waar ze PR werkzaamheden verrichtte en meewerkte aan de organisatie 

van een symposium over mensenrechten. Daarna heeft ze bij de Havenkerk gewerkt, een 
missionaire kerkgemeenschap in de Schilderswijk van Den Haag en onderzoek gedaan 
naar verschillende missionaire initiatieven in zowel Den Haag als Rotterdam. Daarnaast 
heeft ze jarenlang als vrijwilliger kinderwerk gedaan in het Laakkwartier van Den Haag en 
deed bezoekwerk onder gevangenen in verschillende penitentiaire inrichtingen in zowel 
Rotterdam als Den Haag. Ze studeerde politicologie aan de universiteit van Leiden waar ze 
zich specialiseerde in ontwikkelings- en internationale politiek. Monique schreef gedurende 
haar studie politicologie diverse onderzoekspapers over politieke fenomenen. Ook voor 
International Justice Mission en de Havenkerk schreef ze onderzoeksartikelen

MONIqUE FAHNER
RESEARCH & EXTERNAL RELATIONS NL EN EUROPESE EDITIE. 
ALSOOK RESEARCHER HISTORISCHE VERHALEN

MARJOLEIN ROELFSEMA
INHOUDELIJK EN PROJECTMATIG MEDEWERKER MET DE FOCUS OP DE NL EDITIE 



Kerkdenominaties en (overkoepelende) zending/ kerkelijke organisaties 
Act Foundation (Walter Willigenburg, Piet Brinksma, Hans van der Meulen)
Kerkdenominatie Rafael Nederland en Foursquare Europa (Piet Brinksma)
Interserve (Arco de Leede) 
Operatie Mobilisatie (via Wim den Hartog)
NZR Nederlandse Zendingsraad (Gert Noort) 
EZA Evangelische Zendingsalliantie (Adri Veldwijk)
Cordaid (Joep van Zijl)
Nog contact opnemen met:
PKN (Arjan Plaisier) 
Raad van Kerken (Klaas van der Kamp)
ZZg (Age Kramer)
EA (Jan Wessels)
Prisma (Henk Jochemsen)
Tear, (Marnix Niemeijer)

Politiek en maatschappelijke organisaties
Christen Unie (Carola Schouten en Geert Jan Spijker/WI)
Nog contact opnemen met:
CDA (Leonard Geluk, Karel Noordzij, ea)
Christelijke werkgevers verenigingen
Initiatives of Change (Hennie de Pous-de Jonge)

Bedrijfsleven:
B4T netwerk (Joost van Dijk, Wim den Hartog)
GIDSnetwerk Nederland (Stan Uyland)
Europartners (Peter Briscoe)
Crown Companies (Bas van Zessen, Kees de Zwart)
World Partners (Hans Hamoen)
Xpand (Paul Donders)
Christelijke Ondernemersdagen (Jan Piet)
Nog contact opnemen met:
CBMC (Wim Kater)
Bedrijfsgebed (Maarten Pijnacker Hordijk)
Geloven op Maandag (Eddy de Pender) 
Impact Netwerk (Frans van Santen, Abel Korevaar)

BIJLAGE 2
WERKDOCUMENT STAKEHOLDERS NL (jan. 2015)

Deze lijst zal groeien naarmate het project vordert. In overleg met, of voornemens:



Onderwijsinstellingen:
CHE docenten Dirk van Schepen (theologie/filosofie) en Jan Lok (bedrijfskunde)
EH (Gerard Bijkerk)
Radboud Nijmegen (Frans Dokman)
TU Kampen / VU Amsterdam (Stefan Paas)
Nog contact opnemen met:
Nijenrode (Henk Kievit)
VU Amsterdam (Govert Buijs)

Divers: 
De Nieuwe Poort, restaurant rondom zingeving Amsterdamse Zuidas (Reinoud Beimers) 
European Economic Summit, 2jaarlijkse conferentie economie en BAM (Arleen Westerhof ) 
Nog contact opnemen met:
Nederlands Instituut voor Servant Leadership / Greenleaf (Eric Stecher, Sjaak de Winter)
Social Entreprise (Willemijn Verloop)
End of Poverty (Evert de Blok)
Ben Tichelaar



BIJLAGE 3
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CONTACTGEGEVENS

Mail: geagort@gmail.com 
Tel.: 010 481 3546
Adres: 
Schiehavenkade 42
3024 EZ  Rotterdam, 

www.geagort.com

IN SAMENWERKING MET:

Business for Transformation Netwerk Nederland
www.b4tnetwerk.nl

Act Foundation
www.actfoundation.nl 

Business as mission
www.businessasmission.com

GIDSnetwerk
www.gidsnetwerk.nl


