
 

 
Vrijwilligersoproep 4-15 april 2020 
 
Dag allemaal, 
 
We hopen dat jullie,  de omstandigheden in aanmerking genomen, de paasdagen goed hebben 
kunnen doorbrengen!  
 
Dit keer geen update maar een oproep. We denken hard na binnen het team wat jullie voor 
CliniClowns kunnen betekenen in deze periode. Twee ideeën willen we graag aan jullie 
voorleggen om te peilen wat jullie daarvan vinden en of er interesse is om mee te doen. 
 
1.Actie via Tikkie 
Wie kent Tikkie niet? Ongelooflijk veel mensen gebruiken het. Ook via de website van 
CliniClowns kun je via Tikkie doneren. En nu heeft Tikkie een nieuwe toepassing bedacht voor 
met name goede doelen organisaties.  De basis van de toepassing is dat je vanuit je rol als 
vrijwilliger kunt communiceren binnen je netwerk via een app op je telefoon.  Je nodigt  een 
aantal mensen uit je eigen netwerk uit en die krijgen dan een uitnodiging met een mooi 
verhaal (bijv. het video spelen van de clowns) en daaraan gekoppeld kan de ontvanger via 
Tikkie een donatie doen. Jij als vrijwilliger kunt een persoonlijke noot toevoegen.  
Laagdrempelig, makkelijk en elk bedrag is welkom.  
 
We moeten nog een en ander voorbereiden om het operationeel te krijgen, maar dat gaat op 
korte termijn lukken. De resultaten bij andere goede doelen organisaties zijn heel positief dus 
we willen snel van start. 

 
Lijkt het je iets, wil je meer weten of doe je mee? Laat het ons weten!  
 
2.Contact met relaties die ons ondersteunen. 
Veel relaties ondersteunen ons, zonder dat we ze kennen. Bijvoorbeeld de bedrijven en 
organisaties die ons ondersteunen als openbaar inzamelpunt voor cartridges, mobieltjes, etc..  
Deze periode willen we gebruiken om deze relaties te leren kennen en ze te bedanken voor 
wat ze tot nu toe voor ons hebben gedaan. Een blijk van belangstelling van uit CliniClowns en 
het ophalen van waardevolle informatie die belangrijk voor ons is.  
Uiteraard gaan we een script aanbieden dat je kunt gebruiken en ontvang je alle praktische 
informatie die je nodig hebt.  
 
Lijkt het je iets? Laat het ons weten!  
Heb je zelf een idee? Laat het ons weten! 

Hartelijke groet, Kitty en Marit 
 


