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Twee mooie acties ... 

 

Deze keer geen nieuwsbrief in de gebruikelijke zin, maar een oproep om Sathiko Sath te 

steunen door alleen maar te ‘klikken’. Er lopen momenteel twee acties. De eerste gaat uit 

van een bedrijfje dat i-Phonehoesjes maakt. De tweede actie is niet minder interessant en 

is gelanceerd door de website Shop & Doneer. 

 

Actie 1: ihoesjes.nl 

http://www.ihoesjes.nl/#stemactie 

Een bedrijfje dat iPhone-hoesjes maakt wil 500 euro schenken aan een goed doel omdat 

het vijf jaar bestaat. Dat vinden wij een sympathieke actie! We staan inmiddels op hun lijst 

van goede doelen (nog helemaal onderaan). Nu alleen jouw stem nog. 

Geef Sathiko Sath je stem en misschien krijgen wij dan wel die 500 euro, zodat wij weer 

een kind onderwijs kunnen bieden... 

 

Actie 2: Shop & Doneer 

www.shopendoneer.nl 

Het idee achter deze website is dat je zonder registratie eenvoudig een steentje kunt 

bijdragen aan een goed doel. Daarbij kost het je helemaal niets, geen geld en geen tijd. Zij 

kiezen een goed doel uit dat ze een bepaalde periode steunen. Hun keuze voor dit goede 

doel motiveren ze op de website. Tot en met december is Sathiko Sath een van de twee 

gekozen goede doelen. 

Shop & Doneer werkt met affiliate marketing: als je via hun website naar een webwinkel 

gaat en daar iets koopt, gaat een klein percentage van het aankoopbedrag naar de 

webbeheerder. Alle producten hebben gewoon dezelfde prijs als wanneer je direct naar 

de website van de webwinkel zou gaan. Dus het is uiteindelijk de webwinkel die een klein 

gedeelte afstaat. Shop & Doneer zorgt er vervolgens voor dat dit geld naar het goede doel 

http://www.ihoesjes.nl/#stemactie
http://www.shopendoneer.nl/
http://www.sathikosath.nl/


gaat. Dit kan dus allemaal zonder registratie en zonder extra kosten. 

Wil je ons op deze manier steunen, dan is het het makkelijkst om op de homepage van de 

website www.shopendoneer.nl de knop ik wil shoppen en een goed doel steunen aan te 

klikken. Je kunt dan direct starten met shoppen bij een groot aantal bekende webwinkels. 

Koop je iets online via deze weg, dan lever je automatisch een bijdrage aan het goede 

doel. 

 

Het is mogelijk dat je al op de hoogte was van deze acties via Facebook. Niet al onze 

abonnees zijn echter actief op dat medium, vandaar deze oproep. 

  

We hopen uiteraard dat beide acties een succes worden. 

Veel dank voor jullie medewerking! 
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