Ook dit jaar organiseert Studio Brussel de ‘warmste week’ van 18 t.e.m. 24 december
2018. Dit is een inzamelactie voor allerlei goede doelen.
Wij zijn met Kadodder geregistreerd en goedgekeurd als goed doel!
Mensen kunnen zelf een goed doel steunen met een actie en uiteraard hopen wij dat zoveel
mogelijk mensen een actie willen opzetten voor Kadodder !
Dit hoeft niet groots opgezet te zijn, bv. koekjesverkoop, pannenkoekenslag, rommelmarktje,
garageverkoop, sjaals breien en verkopen, ….
Je kan ook met je klas een koekenbak via Ketnet organiseren ! Je juf of meester weten er
vast meer over.
Wens je dit te doen of ken je mensen die iets wensen te organiseren? Ga dan als volgt te
werk:
- Surf naar https://dewarmsteweek.stubru.be/, onderaan de pagina klik je op “registreer
je actie” en selecteer Kadodder als je goed doel.
- Je vult de details in van de actie die jij gaat organiseren om geld in te zamelen.
- Je registreert je op deze site.
- Je neemt contact op met Kadodder om ons op de hoogte te houden van jouw actie.
- De Koning Boudewijnstichting ziet erop toe dat de giften correct verzameld en
uitbetaald worden.
Tijdens de warmste week kan je ook een plaatje aanvragen voor Kadodder.
Of schrijf je in voor de Warmathon van Studio Brussel. Je kan dan bij je aanschrijving als
goed doel “Kadodder” aanduiden. Meer informatie hierover vind je op de website van de
warmste week.
Wil je zelf steunen of ken je mensen die ons initiatief wensen te steunen zonder een actie op
te zetten dan kan je ook een gift storten op het rekeningnummer BE 41-4124-0193-2110.
Vanaf 40 euro ontvangt u hiervoor een fiscaal attest. Vermeld “gift met fiscaal attest”.
Wil je meer info of heb je vragen betreffende acties die je wil opzetten of andere manieren
om ons te steunen? Aarzel dan niet en neem contact met Bart Vanvaerenbergh.

