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The Green Scissors Foundation zet zich in voor mensen met minder financiële middelen, zoals jongeren, volwassenen, langdurig 
verslaafden, daklozen en mensen die zelfstandig wonen en extra steun nodig hebben. Het gaat om kwetsbare mensen die hun 
relatie met de maatschappij verloren hebben of dreigen te verliezen door een veelheid van sociale en individuele problemen.  
De vrijwilligers van The Green Scissors Foundation zoeken actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. De Stichting 
zorgt voor onderwijs, materiaal, waardigheid, steun, samenwerking, en oriënteert, leidt af, activeert en behartigt de belangen van 
deze jongeren en ouderen.  
Samen met onze deelnemers bieden wij onze begunstigden de mogelijkheid om materiaal te ontvangen dat verband houdt met 
de kapperssector, zodat zij hun eigen zaak kunnen beginnen en opgeleid kunnen worden in de kunst van het kappersvak. Met de 
steun van onze deelnemers geven wij ook waardigheid aan mensen met minder middelen, door hun de mogelijkheid te bieden 
een kappersbehandeling te ondergaan om hun uiterlijk te verbeteren met een eenvoudige gratis knipbeurt. Deze eenvoudige actie 
geeft onze begunstigden een impuls aan hun gevoel van eigenwaarde en verbetert hun beeld van hygiëne en persoonlijke 
verzorging.  Onze goede doelen worden door The Green Scissors gecoördineerd op individueel, groepen of gemeentelijk niveau, 
waarbij deze activiteit gecoördineerd wordt met instellingen die al werken aan de ondersteuning van mensen met minder 
middelen. Wij bieden zinvolle dagbesteding aan mensen die zich geen eenvoudige knipbeurt kunnen permitteren. 
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Voorzitter 
Richard Bindels 
Onze Voorzitter is een ervaren eigenaar met een aantoonbare 30-jarige werkgeschiedenis in de 
cosmetica-industrie. Vaardig in Operations Management, Coaching, Business Development, Marketing 
Strategie, en Sales Management. Sterke professional met een Docent/Opleiding, alles met een Groen 
Hart. 
 

  

 

Penningmeester 
Andres Fellenberg Van der Molen 
Onze Penningmeester is specialist met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van 
duurzaamheid, green-bonds, energie-efficiëntie, terugwinning van grondstoffen, circulaire economie, 
CSR, SDG en ESG in verschillende sectoren. 
 

  

 

Secretaris 
Judith Gellings 
Onze secretaresse is een kapster met aantoonbare ervaring van 30 jaar in de cosmetica- en beauty-
industrie. Zij is ervaren in bedrijfsbeheer, met geavanceerde kennis in kappersoperaties en 
optimalisering van de middelen. Onze secretaresse combineert al haar kennis en ervaring onder de 
sociale, milieu- en economische paraplu om echte duurzaamheid in de kapperssector te bereiken. 

  

 

Bestuurslid 
Naam nog niet bekend 
The Green Scissors Foundation is een jonge stichting. Wij onderhandelen momenteel over de 
toetreding van ons nieuwe en uitstekende bestuurslid, dat zijn kennis, ervaring en inzet voor onze 
missie zal inbrengen. 
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