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Armoede bestrijding;

Bevorderen van zowel de

lichamelijke als geestelijke

gezondheid;

Ondersteuning van

Christenen die onderdrukt

worden;

Evangelisatie en

gemeente opbouw;

Ondersteuning Christelijk

kinder- en jeugdwerk;

Ondersteuning van goede

doelen in de regio.

Visie/Missie

Schouten Foundation wil

graag haar rijkdom met

anderen delen. Dit doet zij

door financiële

ondersteuning van projecten

die bijdragen aan het

lichamelijk- en geestelijk

welzijn van mensen.

Schouten Foundation neemt

de Bijbel als uitgangspunt bij

al haar handelen.

Doel

Schouten Foundation heeft

als doel:

VOORWOORD

Wij zijn blij dat we met onze ondernemingen een goed jaar gehad

hebben. Zowel bij Nutrilab als bij de Schouten bedrijven zijn we heel

blij met het behaalde resultaat. Met z ’n allen spannen we ons in om een

bijdrage te leveren aan een wereld met duurzame en gezonde voeding

voor mens en dier. We zijn trots op het feit dat we een bijdrage kunnen

leveren aan een verbetering van het wereldwijde voedselprobleem. 

Wij zijn een familiebedrijf welke de taak die wij hebben gekregen van

onze Schepper uit willen voeren. Wij zijn geroepen om te zorgen voor

allen die onder onze verantwoordelijkheid vallen en ook voor mensen

waar we mee in aanraking komen.

Als familie willen wij ons hierbij laten leiden door het Woord van God,

de Bijbel. Een gedeelte uit de bijbel spreekt mij hierbij erg aan: "Wat je

ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en

niet voor mensen. Onthoud dat God je er als beloning zijn erfenis voor

zal geven. Want je werkelijke Meester is Christus." Colossenzen 3:23-

24. God is naar deze wereld gekomen door zijn Zoon Jezus Christus.

Toen Hij hier op aarde was liet Hij zien bewogen te zijn met mensen die

het moeilijk hebben, de zieken, de armen, de weduwen en wezen.

Jezus vraagt ons Hem te volgen en elkaar lief te hebben zoals als Hij

ons heeft lief gehad. Daarom willen wij een gedeelte van het resultaat

dat de bedrijven maken bestemmen voor het uitdragen van de goede

boodschap en ook meewerken aan het bestrijden van armoede.

Daarnaast willen we ook graag wat betekenen voor streek- en lokale

doelen welke bij ons passen. 

Henk Schouten

Voorzitter Schouten Foundation
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"A  FAMILY BUSINESS SHARING THEIR (FINANCIAL)  LOVE"

Dankwoord

Het bestuur van Stichting

Schouten Foundation is

oprecht dankbaar dat zij

vanwege het succes van de

business-groep Cornelia

Johanna in de gelegenheid

is financieel bij te dragen aan

het welzijn van mens en

maatschappij waar nodig.

Schouten Foundation ziet uit

naar de initiatieven welke zij

in 2020 mag en kan gaan

ondersteunen. 

Stichting Schouten Foundation

Burgstraat 12

4283 GG GIESSEN

+31 (0) 183 - 446 390

info@schoutenfoundation.com

www.schoutenfoundation.com

KvK: 74269933

Bestuur Schouten Foundation: v.l.n.r. Henk Schouten  (voorzitter), Pieter Vos, 

Niek--Jan Schouten (penningeester), Rhodé Meijers-Schouten (secretaris), Peter Schouten
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