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Het kan u haast niet zijn ontgaan: Sinterklaas is weer in het land. ‘Nou en?’ horen we 

u denken. ‘Wat heeft de Sint met Sathiko Sath te maken?’ 

Nou, dit: de Sint koopt cadeautjes in en tegenwoordig doet hij dat ook online. En bij 

elke online aanschaf kan hij met één muisklik zorgen dat de webshop een percentage 

van de aanschafprijs doneert aan Sathiko Sath. 

U kunt net als Sinterklaas doen en ook uw cadeautjes via SponsorKliks bestellen. Alle 

beetjes helpen, dus doet u mee? U sponsort gratis! En wij worden er beter van. 

  

We schreven het al eerder: doneren aan Sathiko Sath kan nu geheel gratis, én het is 

kinderlijk eenvoudig. Ga naar www.sathikosath.nl en klik op het logo van SponsorKliks 

linksboven. Of ga naar onze Help m€€-pagina, waar meer uitleg staat. Meer 

informatie (en handige tips om het sponsorklikken niet te vergeten) vindt u ook 

verderop in deze nieuwsbrief. Maar eerst een paar 'huishoudelijke mededelingen'. 

 

 

  

Op de hoogte 

• Bezoekt u met regelmaat onze website? Onder het tabblad Nieuws vindt u de 

laatste wetenswaardigheden rond onze kinderen, het bestuur, het Noodfonds 

en andere leuke of nuttige zaken. 

• Onze bestuursleden zijn terug uit Nepal. Vol verhalen, ervaringen en 

genomen/te nemen beslissingen. In de komende weken zullen zij steeds een 

stukje van de reis aan u openbaren. 

• Op dit moment hebben we wat problemen met de ‘achterkant’ van onze 

Facebook-pagina. We hopen dat vóór 2018 te hebben opgelost en zullen dan 

http://www.sathikosath.nl/
http://www.sathikosath.nl/shoppen-via-sponsorlinks/
http://www.sathikosath.nl/


frequenter ook op dat medium van ons laten horen. 

  

SponsorKliks: uitleg en tips 

Als u op onze pagina bij SponsorKliks bent (ons logo staat rechts bovenin), komt u uit 

bij ruim 600 webwinkels waar u precies hetzelfde betaalt als bij rechtstreekse 

toegang, maar met als verschil dat er een commissie naar Sathiko Sath gaat, soms wel 

5% van de aanschafwaarde.  

Zo kunt u aankopen doen bij Hema, Bol.com, Coolblue en Zalando, maar bijvoorbeeld 

ook bij KLM, vliegtickets.nl en Booking.com wanneer u op reis gaat. Doe hetzelfde als 

u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via ‘onze’ pagina kunt u terecht bij 

4.500 restaurants, waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is 

sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

 

 

U kunt door de lijst heen scrollen om een webshop te kiezen, maar die lijst is erg lang. 

U kunt ook direct een winkelnaam intypen of eerst een categorie uitzoeken. Verder 

gaat het op precies dezelfde manier als rechtstreeks online shoppen. 

  

Om uzelf te herinneren aan de kleine omweg naar webshops kunt u bijvoorbeeld een 

gele Post-It aan uw computerscherm hangen. 

Maar om het shoppen op langere termijn nog gemakkelijker te maken, kunt u ook 

een van de volgende dingem doen: 

  

Snelkoppeling op bureaublad 

– Open onze pagina in uw browser of ga naar onze website en klik dan op het 

SponsorKliks-logo. 

– Klik met de rechtermuisknop links in het grijze gebied. 

– Kies Snelkoppeling maken en klik op Ja. Nu verschijnt de snelkoppeling op uw 

bureaublad. 

  

Als startpagina in uw browser 

– Bezoek hiervoor startpaginainstellen.nl, daar wordt stap voor stap beschreven hoe u 

uw startpagina kunt instellen in Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera en Safari in Windows. 

 

Als favoriet in uw browser 

– Open onze pagina in uw browser.  

– Klik met de rechtermuisknop links in het grijze gebied. 

– Kies Aan Favorieten toevoegen. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5567
http://www.startpaginainstellen.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5567


– Kies de plek in uw map Favorieten waar u deze koppeling wilt bewaren: 

   – bijv. standaard in Favorieten; 

   – of op Werkbalk Favorieten (dan altijd direct zichtbaar); 

   – of in een andere map die u al heeft, of die u kunt maken met Nieuwe Map.  

Veel koop- en klikplezier, en alvast bedankt voor uw donaties!  
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