
Help mee: organiseer een actie voor Stichting Gijsje Eigenwijsje 

Wat leuk dat jullie een actie willen organiseren om geld in te zamelen voor Stichting Gijsje 

Eigenwijsje! Veel scholen en clubs zijn jullie met succes voorgegaan. Van sponsorloop tot

sportdag, van rommelmarkt tot kerstdiner. Er is van alles mogelijk! 

Kom je er niet uit dan neem even contact met ons op. We helpen je graag bij het bedenken 

van ideeën, zodat jij en je vrienden een mooi evenement op kunnen zetten! Neem contact 

met ons op via info@gijsjeeigenwijsje.com voor meer informatie of jullie vragen.

Hoe organiseer ik een actie?
 

Begin bij het idee. Kijk eens om je heen en bepaal aan wie jij geld wilt vragen. Door dit te doen 

bepaal je je doelgroep. Veel mensen verwachten een tegenprestatie als ze iets geven aan het 

goede doel. Dit kan een fysiek item zijn zoals onze knuffelaap die je kan verkopen. Of juist een 

activiteit waarmee mensen zich willen inzetten voor het goede doel. Als jij je doelgroep heb 

bepaald kan je daarna gaan kijken waar de interesses liggen bij jouw doelgroep. Zijn jouw vrien-

den en familie sportfan? Dan is het slim om een sponsorloop te organiseren? Knutsel jij graag 

met je vriendinnen? Dan kan je bijvoorbeeld beter mooie armbandjes maken en deze verkopen. 

Er is echt van alles mogelijk. Laat je fantasie maar gaan! 

Na het bepalen van je doelgroep en idee is de volgende stap om te gaan bedenken op welke 

manier je het beste je doelgroep kan benaderen met jouw idee. Stel iedereen op de hoogte! 

Maak een mooie flyer, zet een Facebook evenement op, probeer een nieuwsbericht in het 
plaatselijke krantje te plaatsen, of hang een poster op in de supermarkt. 

Wij maken graag een evenement aan op onze website voor jouw actie. Stel ons op de hoogte via 

info@gijsjeeigenwijsje.com

Geef Samen

Wil je dat nog meer mensen weten dat jullie een actie houden? Bezoek dan ook eens de website: 

www.geefsamen.nl. Op deze site kun je zelf jouw actie aankondigen. Je kunt er foto’s bijzetten en 

foldertjes plaatsen die iedereen zelf kan printen. Je kunt bovendien laten zien hoe goed de actie 

loopt en extra donateurs werven voor jouw actie, en dus voor Stichting Gijsje Eigenwijsje. 

Zet hem op en veel succes!

Correspondentie adres

Postbus 249

5050 AE Goirle

Vragen?

info@gijsjeeigenwijsje.com


