Handleiding www.geef.nl voor online doneren voor

DEELNEMERS
Deelnemer Actie aanmaken
•
•
•

Maak je eigen Actie aan
Vrienden kunnen mee doen als Teamlid aan je actie
Handig om eerst de algemene Actie van Sathiko Sath te bekijken
o
Klik bovenin op Goede Doelen
o
Type Sathiko en klik op logo of klik op [Bekijk goed doel]
o
Klik op [Acties]
o
Klik op onze Sathiko Sath Challenge 2019 actie

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ga naar geef.nl; klik op [Inloggen] rechtsboven
Log in of klik op [Registreer hier]. Registeren kan met je Facebookaccount of je emailadres en
overige gegevens
Kopieer de link https://www.geef.nl/nl/doel/sathiko-sath-in-nepal/projecten in je browser, je
komt dan op de pagina van Sathiko Sath met als titel 'Sathiko Sath in Nepal’. Daar zie je de 3
sponsorreizen
Klik op de reis waarvoor je sponsorgeld wilt verzamelen
Klik op [Start een Actie]
Je krijgt dan de vraag voor wie wil je actie voeren; klik op [Een goed doel]
Sathiko Sath verschijnt; klik op [Verder]
[Je verhaal]: geef je actie een titel:
Graag de tekst ‘Challenge Sathiko Sath’ en je reis hierin opnemen
[Over jouw actie]:
Schrijf een tekst die bij jou en je doelgroep past.
Neem in je tekst in ieder geval het volgende op: Sathiko Sath, een studiefonds voor

kansarme kinderen uit de afgelegen bergdorpen van Nepal, viert op 9 maart 2019 zijn 10de
verjaardag (www.sathikosath.nl).
[De cursieve tekst bevat essentiële informatie die je kunt gebruiken om je eigen wervende
tekst te maken. Het zou fijn zijn als je een deel van de informatie verwerkt in je eigen tekst; zie
ook de aanwijzingen op de website van geef.nl]
Sathiko Sath wil door het aanbieden van uitstekend onderwijs t/m het einde van de middelbare
school (klas 10, HAVO-niveau) en klas 12 (VWO/middelbaar beroepsonderwijs) kinderen uit de
afgelegen bergdorpen/regio’s de mogelijkheid geven zich te ontplooien en daardoor zich aan
de armoedespiraal te onttrekken. De kinderen zijn verplicht om na hun opleiding (klas 10 als
ook na klas 12 of beroepsopleiding) als contraprestatie hun bijdrage te geven door twee maal
twee maanden les te geven op scholen in hun dorpen in de afgelegen berggebieden waar de
Sherpa, Tamang, Magar, Gurung en Newari wonen.
Sathiko Sath verzamelt in Nederland de benodigde financiën om dit doel te realiseren.
Ter ere van dit 2e lustrum ben ik de uitdaging aangegaan om een bedrag van tenminste €1.500
aan sponsorgeld op te halen om Sathiko Sath te ondersteunen bij het realiseren van haar
doelstellingen.
Naast de uitdaging om jou een bijdrage te vragen aan mijn sponsorbedrag, ga ik een speciale
reis maken die voor mij [zeer uitdagend is en waar ik hard voor moet trainen, respectievelijk

zeer unieke aspecten van Nepal laat zien]. Met dit sponsorgeld kan Sathiko Sath dit dankbare
ontwikkelingswerk in de komende jaren voortzetten.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Als je tekst klaar is; klik op [Verder]
Streefbedrag:
Vul het minimale bedrag in. Dat is € 1500 (meer mag altijd)
Einddatum: 1 juni 2019. Je bent vrij de einddatum later in te stellen als je nog
extra donaties verwacht, maar niet na 1 december 2019. Bedenk dat het
minimale bedrag per 1 juni 2019 binnen moet zijn, en klik op [Verder]
Team:
Zet een vinkje bij teamleden en klik op [Verder]
Evenement:
Jouw reis (Challenge Sathiko Sath) is geselecteerd, maar hier kun je dat wel
aanpassen door op het kruisje te klikken en [Kies een project] aan te klikken.
Dan kom je in het menu met de 3 challenges
Foto:
Gebruik een foto/plaatje voor je actie; dan ben je herkenbaar [in de mail heb
je enkele foto’s gekregen van het gebied dat je gaat bezoeken; je kunt ook
een foto plaatsen van de kinderen, het hostel of de school].
Klik op [verder]
Embedded:
Overslaan of code invoeren en Afronden
Voorbeeld bekijken en eventueel [Actie aanpassen]; daarna actie [Publiceren]
Later iets wijzigen of toevoegen: eerst inloggen en dan je wijzigingen doorvoeren
Na afloop van de trekking kun je desgewenst je actiepagina verwijderen.
Extra opties: als je op je Profielplaatje rechts klikt, dan kom je snel bij je Acties. Je kunt daar je
profielgegevens aanpassen. Je kunt bij Notificaties vinkjes zetten voor berichten bij elke
donatie en/of bij streefbedrag bereikt.

Werven van sponsorgeld/crowdfunding
•
Jouw actie is te vinden op https://www.geef.nl/actie/jouwactienaam
•
Je kunt deze link gebruiken om d.m.v. mail, social media, of welke vorm dan ook vrienden en
bekenden te benaderen met je verzoek om sponsoring; wees hierin zo creatief als bij je past!
•
In je verzoek om sponsoring mag je de foto’s gebruiken van onze website en de foto’s die we je
hebben toegestuurd
•
Op je actiepagina staat een rode Doneer Nu knop. Daarmee kan men direct doneren via
diverse kanalen o.a. met I-Deal. Dat kun je desgewenst ook in je verzoek om sponsoring
aangeven
•
Het geld dat sponsors doneren komt dus direct ten goede aan Sathiko Sath; dat kun je
desgewenst ook in je verzoek om sponsoring aangeven
•
De donatie komt op een tussenrekening t.b.v. Sathiko Sath; de donateurs kunnen dit
desgewenst anoniem doen. De hoogte van het sponsorbedrag dat t.b.v. jouw challenge
binnenkomt wordt aangepast zodra er een nieuwe donatie is gedaan.
Actievoeren
Hoe werkt actievoeren nu eigenlijk?
Kijk onder Helpdesk
https://www.geef.nl/nl/page/hoe-het-werkt
en
https://www.geef.nl/nl/page/crowdfunding-tips
Voor doneren; sponsorgelden
•
De sponsoractie voor Sathiko Sath actie is te vinden op:
https://www.geef.nl/actie/jouwactienaam
•
Minimum donatie is € 5,- (dit is een eis van geef.nl)
•
Een donatie kan anoniem gebeuren, dat wil zeggen dat je naam niet op de website geef.nl te
zien is (stap 3: Laat weten wie je bent; vinkje bij Liever niet)

•
•
•

Wanneer je wel je emailadres achter laat, dan kun je nog meer gegevens invullen en een
oppeptekst voor de Actievoerder achter laten
Je krijgt een bevestigingsmail (indien je je emailadres hebt ingegeven)
Een donatie aan jouw actie is ook zichtbaar bij het Goede Doel Sathiko Sath

Vragen over de donatiemodule op geef.nl: https://www.geef.nl/nl/page/faq
Andere vragen?
Elizabeth Verkuil: bellen 06-833 882 01 of mailen naar sathikosathchallenge@gmail.com

