
 
 

 

LEUKE TIPS VOOR JE EIGEN ACTIE 
De strijd tegen kanker raakt je en je wilt een fondsenwervende actie organiseren. Hier vind je enkele 

voorbeelden die je op weg kunnen helpen.  

 

Praat erover:  
Ga de Tournée Minérale uitdaging aan en maak allereerst je eigen online fondsenwervingsproject 
aan. Laat je sponsoren door simpelweg zo vaak mogelijk over je online project te praten en het 
online te delen (via e-mail, Facebook, Instagram enz.). De share icoontjes (op je projectpagina of in je 
bevestigingsmail) maken het je gemakkelijk! 
 

Eten en drinken:  
Ben je een expert in de keuken? Dan is dit je kans om het goede aan het aangename te koppelen en 

je creaties voor een goed doel aan de man te brengen. 

Lijkt een drink je uitdagend genoeg? Organiseer een avond met gezonde drankjes zoals mocktails & 

smoothies? Of een leuke afterworkdrink met collega’s in je wintertuin?  

Wij helpen je op weg met lekkere mocktailrecepten op www.tourneeminerale.be.  

 

Spaarpotje: 
Vraag aan winkels en restaurants in de buurt of je een spaarpotje ten voordele van Tournée Minérale 

aan de kassa mag zetten.  

 

Zelfgemaakte producten: 
Is knutselen eerder je ding? Ben je goed in het breien van sjaals of het maken van poppen? Dan is 

zelfgemaakte producten verkopen de ideale actie voor jou. Trommel wat vrienden en familie op en 

binnen de kortste keren hebben jullie een breed scala aan producten om te verkopen.  

 

Spelletjesavond:  
Spelen jij en je vrienden graag gezelschapsspelletjes? Organiseer een heuse spelletjesavond: maak 

het gezellig, steek de open haard aan en haal de spelletjes boven. Het inkomgeld kun je aan Tournée 

Minérale schenken! 

 

http://idonatefor.cancer.be/events/tournee-minerale-nl
http://www.tourneeminerale.be/


 
 

 

Filmavond: 
Films en popcorn, een goede combinatie op een regenachtige dag. Haal je films uit de kast en 

organiseer een filmavond voor vrienden en familie. Als je het groter ziet, kun je ook tot een akkoord 

komen met de lokale bioscoop om een film te tonen ten voordele van Stichting tegen Kanker. 

 

Tombola: 
Een tombola is één van de meest gebruikte manieren om geld in te zamelen voor een goed doel. Om 

je tombola aantrekkelijk te maken, voorzie je best een aantal grote prijzen die bij de meeste mensen 

in de smaak zullen vallen. 

 

Iets geks doen: 
Doe eens gek en scheer je hoofd kaal, laat je baard voor een maand staan, verf je haar paars of ga 

verkleed naar je werk. Wedden dat je zo de aandacht trekt voor je actie? 

 

SUCCES EN BEDANKT! 

 

 


