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Fundashon Ambulans Deseo Korsou (FADK) is een non-profit organisatie. Iedereen binnen 
FADK voert zijn of haar taak onbezoldigd uit. Door middel van donaties uit binnen- en buiten-
land, financiert FADK de laatste wens van een immobiele terminale patiënt én voeren die ook 
uit.  

Op 05 oktober 2021 is FADK bij Notaris Mr. M.F. Hu-A-Ng formeel opgericht. FADK staat inge-
schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao onder dossiernum-
mer: 158754. FADK bankiert bij MCB Bank, het bankrekeningnummer aldaar is: 33446104.  

FADK heeft een volledig bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester, tevens kan FADK beschikken over chauffeurs en verpleegkundigen.  

FADK is zichtbaar op: Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Daarnaast heeft FADK een 
eigen website: www.fadk.info. Zowel de website als de ‘socials’ worden actief bijgehouden.  

Voor het vervoer van de patiënten maken wij gebruik van een chauffeur en ambulance van 
Catharina's Care Foundation. Zij zijn dé vervoerder van medisch niet-kritische patiënten op 
Curaçao.  

Bijzonderheden 2022 

In 2022 zijn 10 wensen vervuld en dat aantal blijft een beetje achter bij de verwachting elke 
maand een wens te vervullen. Om FADK extra te promoten hebben wij advertenties geplaatst 
in de lokale dagbladen, hebben wij met een informatiestand in een winkelcentrum gestaan en 
zijn er presentaties geven. Er een promotiefilm gemaakt die zichtbaar is op onze ‘socials’ en in 
het foodcourt van een winkelcentrum. Daarnaast zijn er diverse radio-interviews gegeven. 
Deze promotieactiviteiten worden voornamelijk door de vice-voorzitter uitgevoerd en het be-
stuur heeft besloten haar daar een redelijke uurvergoeding voor te betalen.  

In juni is het bestuur op bezoek geweest bij de Gouverneur van Curaçao, mevrouw George-
Wout.  

Om de vrijwilligers betrokken te houden zijn enkele bijeenkomsten met hen georganiseerd 
hebben zij een klein eindejaar attentie ontvangen en is er een ongevallenverzekering voor 
hen gesloten.  

Omdat Catharina Care Foundation haar ambulance en chauffeurs kostenloos beschikbaar stelt 
heeft het bestuur de chauffeurs een masterclass road safety aangeboden. De eerste groep 
chauffeurs heeft in november deze masterclass gevolgd. De tweede groep volgt in 2023.  

FADK heeft ook de ANBI-status verkregen en is er geïnvesteerd in promotiematerialen en po-
lo’s. 

We hebben afscheid genomen van een verpleegkundige, zij is haar carrière voort gaan zetten 
in Nederland en is ook de secretaris naar Nederland vertrokken. Bestuursvergaderingen vin-
den nu online plaats.  



                                                                                                                           
                   
 
 
                                                               

 

Financieel 

FADK is gezegend met een groot aantal donateurs, het bestuur is hen ook veel dank verschul-
digd. Het jaar 2022 kunnen we met een positief saldo afsluiten, zodat we het jaar 2023 goed 
kunnen starten. Het vervullen van wensen, verstekken van informatie en boeien en binden 
van de vrijwilligers, zijn de aandachtspunten van het bestuur.  

Onderstaand de (verkorte) financiële verantwoording voor wat betreft onze inkomsten en 
uitgaven in 2022. 

Rubriek Bedrag Nadere uitleg 
 
Kosten Stichting FADK  6.736,78 NAfl.  Kosten voor bestuursvergaderingen en bij-

eenkomsten voor vrijwilligers en ambassa-
deurs, telefoonkosten, kantoor- en bankkos-
ten e.d. 
 

Promotiekosten FADK 
 
 

6.456,22 NAfl. Reclame, promotiemateriaal en uurvergoe-
ding e.d. 

Materiaalkosten FADK 1.370,66 NAfl.  Lakens, veiligheids- en schoonmaakmidde-
len en bedrijfskleding e.d. 
 

Kosten wensen FADK   435,37 NAfl.  Consumpties tijdens het uitvoeren van de 
wensen en kleine kosten e.d.  
 

Totaal aan uitgaven in 2022 14.999,03 NAfl.   
Totaal aan donaties in 2022 38.878,28 NAfl.    
 


