Actietips
Wat leuk dat je je gaat inzetten voor War Child door sponsorgeld op te halen! Voor 72 euro help je al 1
oorlogskind. Hieronder vind je een aantal tips:
Wat kan je doen?
 Verkoop zelfgemaakte cakes of taarten aan familie en vrienden. Wellicht lusten je collega’s ook
wel een lekkernij op zijn tijd.
 Zet je talent in. Waar ben je goed in? Heeft een goede vriend of vriendin niet altijd al een pianoles
van jou willen krijgen?
 Of wellicht kun je een keer oppassen op de kinderen van vrienden of collega’s in ruil voor een
donatie aan War Child natuurlijk.
 Laat je collega een euro inleggen wanneer hij weer eens vloekt.
 Plak de vakantiefoto’s in van de familie. Natuurlijk alleen in ruil voor een sponsoring.
 Is er iemand in je omgeving jarig? Misschien kunnen zij jou een donatie geven aan War Child in
plaats van cadeaus?
 Blijft je vriend of vriendin maar zeuren om een massage? Vraag eerst geld om jou te sponsoren!
 Organiseer een huisdiner en vraag je gasten om een bijdrage.
 Vraag of je een collectebus mag neerzetten op je eigen sportvereniging.
Op kantoor
 Zet een hele week in het daglicht van War Child. Komen je collega’s te laat voor een vergadering
of heeft iemand een deadline niet gehaald? Geld doneren!
 Ben je ergens heel zeker van? Misschien kan je er op wedden? ‘Wedden voor War Child?’
 Zet tijdens de lunchpauze een loterij op met je team. Laat iedereen iets van huis meenemen en
verkoop lootjes. Misschien wordt iemand wel heel gelukkig van jouw oude spullen.
 Zijn jullie al een poule begonnen op kantoor? Wie heeft inmiddels het meeste geld opgehaald?
 Vraag je collega’s hun statiegeld te bewaren en daarmee jou te sponsoren door de lege
flessenbonnetjes bij jou in te leveren.
 Vergeet vooral niet je actiepagina te onderhouden. Liken, delen, reageren; laat iedereen het weten!
In jouw tweets kan je de #warchild gebruiken.
 Stuur de hele afdeling nog een keer een mail. Stel een doel die je wil gaan bereiken, misschien
kunnen zij nog die laatste euro’s sponsoren.
 Bied je collega’s aan de hele dag koffie voor ze te halen.
Filmpjes:
 We hebben verschillende filmpjes die jullie kunnen posten op het intranet en of mee kunnen sturen
in de communicatie naar buiten toe, om zo ook het werk van War Child te belichten en om aan te
geven waar je het echt voor doet.
 De korte voorlichtingsfilm van War Child: https://www.youtube.com/watch?v=ZHxyo-NdVGc
 Filip rent om de oorlog te vergeten: https://www.youtube.com/watch?v=O6rH2-4zSco
 Jeroen en Jens over onze IDEAL workshops: https://www.youtube.com/watch?v=9bo7LvrqYVM
 Commercial the Power of Friendship: https://www.youtube.com/watch?v=7mxwFCUfK2U

Tot slot,
Vergeet niet waar je het voor doet. Probeer met je team zo veel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om
jou te sponsoren. Blijf het gewoon vragen. We wensen je nog veel succes! En bedanken je alvast voor je
inzet!
Volg War Child op Facebook: www.facebook.com/warchildholland
Volg War Child op Twitter: www.twitter.com/warchildholland

