FUNDRAISING
TIPS ORANGE
BABIES

Orange Babies is een Nederlandse stichting opgericht in 1999, met als doel een hiv- en aids vrije
wereld. Orange Babies initieert en steunt in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika projecten voor
zwangere vrouwen, kinderen en direct betrokkenen die de gevolgen van de hiv-epidemie
ondervinden. Donaties en giften van particulieren en bedrijven maken het voor Orange Babies
mogelijk om hun doel na te streven, want voor:
5 euro krijgt een kind één week 2 gezonde maaltijden per dag ter ondersteuning van medicatie
25 euro kan een kind een kwartaal naar school
100 euro kan een kind hiv-vrij geboren worden
1.000 euro kunnen 50 kinderen een hele maand voorzien worden van 2 maaltijden per dag
Super dat jij je inzet voor onze moeders en baby's met jouw eigen actie! Geef jouw actie een 'Orange
Touch' met het Orange Babies promotie materiaal zoals posters, ballonnen, banners, logo en lint.
Promotiemateriaal kan aangevraagd worden via 020- 42 220 73 of via info@orangebabies.com.
Vergeet niet je actie aan te melden bij Orange Babies, wij vinden het leuk om op de hoogte gehouden
te worden van jouw actie. Ook bij vragen mag je altijd contact opnemen, wij helpen graag!
Om je alvast een beetje op weg te helpen hebben we hieronder een aantal leuke tips en ideeën voor
jouw actie verzameld.
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-

info@orangebabies.com

-

020- 42 220 73

Het Orange Babies diner
Organiseer een Dinner of Hope voor familie,
vrienden en relaties. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld een diner, Borrel, BBQ, High Tea of
picknick. Waarbij je jouw gasten vraagt om een
gulle donatie in plaats van een cadeau.

Een gezellig avondje uit of
iets te vieren?
Nodig vrienden, familie, collega's en buren uit
voor een gezellig avondje uit! Denk hierbij aan:
Workshop koken, sushi maken of fotografie
Huiskamerconcert met een lokale band of
artiest
Bingo/ veiling
Benefietavond
Laat de producten, veilingitems of workshops
kosteloos beschikbaar stellen en vraag de dag
zelf om een donatie van de deelnemers.

Zet je netwerk in!

Ben je bijna jarig, 25 jaar in dienst of ga je
binnenkort trouwen? Vraag een donatie
voor Orange Babies als cadeau! Ook leuk als
kraamcadeau of kerstgeschenk.

Maak jouw actie kenbaar in een leuke en
creatieve mailing die je uitzet naar
familie,vrienden en relaties via:
Facebook
Instagram
E-mail
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Maak via actiesvoororangebabies.nl jouw
persoonlijke actiepagina aan en deel deze via
jouw social media kanalen. Plaats een link naar
jouw actiepagina in je Instagram Bio.
Vergeet ook niet jouw actie onder de aandacht
te brengen bij collega's en je zakelijk netwerk,
bijvoorbeeld maak je actie kenbaar in je e-mail
handtekening. Informeer bij je werkgever of zij
jouw actie willen sponsoren of promoten!
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Online Crowdfunding
Om het aantal donaties te stimuleren kun je ook
een 'Tikkie' verspreiden via jouw online kanalen,
zodat mensen gemakkelijk via een link kunnen
doneren.
Naast Tikkie kun je ook geld inzamelen via het
inzamelingsacties platform van Facebook.
Binnen enkele klikken kunnen vrienden jouw actie
steunen! Houd vrienden op de hoogte van jouw
actie en behaalde resultaten door regelmatig
leuke foto's en videos te plaatsen!

Laat je van je sportiefste kant
zien
Organiseer een sportief evenement in
samenwerking met jouw vereniging of
sportschool. Denk hierbij aan een:
Bootcamp
Voetbal- of hockey clinic
Golf Toernooi
6 Kamp
Sponsorloop op een basisschool
Zwem-, wandel- of fiets 4 daagse
Nieuwjaarsduik
Etc.

Vraag aan alle deelnemers van het
evenement een deelnemersfee dat naar
Orange Babies gaat.
Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij een
bestaande sportieve activiteit. Laat je
sponsoren voor iedere kilometer die loopt,
zwemt of fietst.
Vraag grote of lokale bedrijven of ze je
willen sponsoren met een donatie in ruil
voor bijvoorbeeld een shirt met hun logo
erop.
Kun je zelf niet mee doen aan een
sportevenement in de buurt? Maak je actie
dan evengoed kenbaar door sportdranken,
energierepen of water te verkopen!
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Schakel de hulp in van lokale
winkeliers
Vraag je lokale winkeliers of er een product
verkocht mag worden waarbij de volledige
opbrengst óf een gedeelte daarvan naar jouw actie
gaat. Dit kunnen ook eigengemaakte producten zijn
als sieraden of kunst!
Zet een statiegeld actie op bij jouw plaatselijke
supermarkt, waarbij de statiegeldbonnen ten goede
mogen komen aan Orange Babies. Je kunt natuurlijk
ook langs de deuren gaan om lege flessen op te
halen.
Om jouw actie extra onder de aandacht te brengen
kun je je eigen raamposter ontwerpen. Ga bij
zoveel mogelijk winkeliers langs en vraag of ze
deze in etalage willen hangen. Mocht je het Orange
Babies logo willen verwerken op je poster,flyer,
Social Media pagina's et cetera, neem dan contact
op via info@orangebabies.com voor onze stijlgids.

Sell it!
Verkoop producten die je zelf gemaakt hebt
of niet meer gebruikt op een vrij- of
vlooienmarkt, waarvan de opbrengst naar
Orange Babies gaat. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan:
Boeken
Kleding
Kunst
Speelgoed
Organiseer een garage- of backyard sale
samen met de buurt. Je kunt je spullen ook
verkopen via Marktplaats, Social Media of
Speurders.nl.

Stel jouw eigen Orange
Babies pakket samen
Creëer je eigen Orange Babies pakket!
Koop relatief goedkope wijn in en verkoop deze
met winst binnen je eigen netwerk. Je kan de
flessen versieren met bijvoorbeeld oranje
kaartjes, etiketten en foto’s.
Vraag jouw lokale slijterij vragen om een
sponsoring van flessen wijn!
In plaats van wijn kun je natuurlijk ook een
pakket maken van:
Speciaal bieren
Whiskey
Kazen
Zelfgemaakte limonade

Bedankt voor je inzet, Orange Babies is je ontzettend dankbaar!

