Jullie ondersteuning
Om te bereiken dat we in de door GOD
voorziene VRIJHEID komen, dienen we
alle verouderde afhankelijkheden, die
ons mensen en ons milieu niet meer
dienen, te verlaten. Daarom hebben we
jullie hulp nodig, die in wezen op twee
verschillende manieren kan gedaan
worden:

Word lid
Steun ons met jullie hulp en inzet en
jullie bijdrage, die jullie vrij kunnen
kiezen uit:
Bijdrage groep 1

48 Euro per jaar

Bijdrage groep 2

72 Euro

Bijdrage groep 3

120 Euro

Bijdrage groep 4

meer dan 120 Euro

Wij zijn de

VRIJHEID
Stichting

Financiering
Steun ons met jullie financiële middelen
die je ons ter beschikking kunt stellen.
Zelfs kleine hoeveelheden helpen. Als
elke Duitser slechts 10 cent schenkt,
dan bekomen we € 8,2 miljoen. WIJ zijn
een non-profit vereniging en kunnen
daardoor fiscale attesten uitschrijven.
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.
Kiekenbrink 17
D - 32457 Porta Westfalica
Tel./Fax +49 (0)571 / 77 97 600
Mobil +49 (0)177 / 66 777 66
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stiftung@wir-sind-die-freiheit-stiftung.de
www.wir-sind-die-freiheit-stiftung.de
IBAN: DE 88 4906 0392 0906 4318 00
BIC: GENODEM1MND (Volksbank Minden eG)

www.wir-sind-die-freiheit-stiftung.de

Wie zijn wij?

Wat zijn onze doelen?

Wij zijn een groep van vrijheidslievende
mensen, die op de dag van Christus'
Hemelvaart 2012 bijeen zijn gekomen
om deel te nemen aan deze grote tijd
van verandering. We doen dit op onze
eigen maar liefdevolle
verantwoordelijk-heid met de hulp van
onze creatieve krachten.

In artikel 1.1 van de Duitse grondwet
staat vermeld dat: de waardigheid van
de mens onaantastbaar is.
De echte waardigheid van de mens kan
slechts in volledige vrijheid bekomen
worden, zonder enige afhankelijkheid.
Daarom doen wij er alles aan wat tot
deze

Wat we willen?

VRIJHEID

In de preambule van onze stichting
wordt bepaald dat:

leidt en dit in en om ons heen. Sinds
mensengeheugnis zoekt de mens naar
vrijheid. VRIJHEID in het kort uitgelegd,
betekent de mogelijkheid te hebben,
zonder dwang, uit verschillende opties
te kunnen beslissen. Daarbij is onze
waardigheid als mens het hoogste goed
dat men opvorderen kan en
beschermen moet.

De vereniging WIJ ZIJN DE VRIJHEID
Stichting werkt voor een volledig vrijzijn
met alleen maar onafhankelijke
mensen. Hier kan iedereen zich in
overvloed, zonder tekorten, gelukkig
voelen en zich in de maatschappij
geïntegreerd zien, in volledige
gezondheid, met een toe-passelijk en
bestaand holistisch gezondheidssysteem voor elke mens. Daarbij
leven de mensen in vrede en vrijheid
met alle volkeren en culturen

van deze wereld - in harmonie met de
natuur naar een liefdevolle met-elkaarzijn.

Wij creëren visies en bevorderen
volgende doelstellingen:NOUS créons
des visions et promouvons les objectifs
suivants:
Technologie inzake vrije energie zowe
in onderzoek, productie als distributie
Basisinkomen voor elke burger
Distributie van voedseloverschotten
en ondersteuning voor gedecentraliseerde biologische voedsel leveranciers
Gezinnen; ze zijn een sociale ruimte
voor groei, ontwikkeling, veiligheid
Verlenen van huisvesting voor alle
burgers en daklozen
Omvorming van een bewustzijn van
tekorten naar een bewustzijn van
welvaart (enz.)
In het algemeen, alle maatregelen die
het welzijn van de mens dient.

