
 

 

Music for life: steun Dierenartsen Zonder Grenzen 

Wil jij alleen, met je vrienden, school, club, vereniging of bedrijf een Music For Life-actie 
organiseren voor Dierenartsen Zonder Grenzen? Dit jaar laat Studio Brussel zijn luisteraars zelf 
kiezen voor welk goed doel zij een actie op poten zetten.  

Dit is een goede zaak, want er zijn vele goede doelen die steun verdienen. Heb je hierbij al aan 
Dierenartsen Zonder Grenzen gedacht? Als ngo blijven we geld nodig hebben om de Afrikaanse 
veehouders uit de diepe armoede te halen. Subsidies van overheden en internationale organisaties 
volstaan niet om alle mensen te helpen die we zouden willen helpen. En als we niet voldoende 
eigen fondsen hebben, dan krijgen we geen subsidies. 

Steun Dierenartsen Zonder Grenzen tijdens Music for Life en houd de dieren van de Afrikaanse 
veehouders gezond. Zo kunnen zij leven van hun veeteelt. En hebben hun kinderen elke dag 
voldoende te eten en kunnen ze naar school gaan. 

Registreer jouw actie 

Ga naar musicforlife.stubru.be/registreer en registreer jouw actie. 

 

  V.Z.W A.S.B.L. 

http://musicforlife.stubru.be/registreer


Vul jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Dit laatste is héél belangrijk: als jouw actie de 
aandacht trekt van Studio Brussel zullen ze je opbellen en dan kan je reclame maken voor jouw 
actie en het goede doel dat je steunt, Dierenartsen Zonder Grenzen dus! 

Vul “Dierenartsen Zonder Grenzen” in in het laatste vakje. Wanneer je begint te typen, zal onze 
organisatie automatisch verschijnen en kan je ons selecteren. 

Als je met jouw vereniging of bedrijf iets organiseert, vergeet dan zeker ook niet het voorlaatste 
vakje in te vullen. 

Geldinzamelactie 

Bedenk zelf een leuke actie om geld in te zamelen voor Dierenartsen Zonder Grenzen. Wij 
kunnen je hierbij ondersteunen. Bekijk onze tips hieronder of neem contact met ons op. 

De geldinzamelacties kunnen plaatsvinden van maandag 2 december tot en met de ‘warmste 
week’ voor Kerstmis, van 17 tot en met 24 december 2013. Studio Brussel zal tijdens deze 
warmste week uitzenden vanop het festivalterrein De Schorre in Boom. Wanneer je je actie 
registreert kan je ook kiezen welk muzieknummer je wilt horen op Studio Brussel tijdens de 
warmste week. 

Het ingezamelde geld moet gestort worden aan de Koning Boudewijnstichting, ten laatste op 24 
december, die het nadien doorstort naar het goede doel waarvoor het werd opgehaald. Zo weet 
Studio Brussel hoeveel geld er werd ingezameld voor Music for Life. 

 

Win een prijs! 

Laat ons weten als je een actie organiseert voor Dierenartsen Zonder Grenzen, dan bieden wij 
jullie de nodige ondersteuning en maken we reclame voor jullie actie op onze website en sociale 
media.  



We voorzien ook een mooie prijs voor de actie die het meeste geld heeft ingezameld! Stuur ons 
voor 1 januari 2014 een kopie/scan/pdf van het bewijs van de bankoverschrijving van het 
ingezamelde geld naar de Koning Boudewijnstichting. Dan laten we je de eerste week van januari 
weten of jij de winnaar bent. 

Contact 

Nog vragen? Ga naar musicforlife.stubru.be/faq of contacteer Josti Gadeyne van Dierenartsen 
Zonder Grenzen: j.gadeyne@vsf-belgium.org, 02/5390989. 

Tips om geld in te zamelen 

Verzin zelf een leuke actie, waarbij je veel plezier beleeft en waarmee je veel geld inzamelt. Je 
steekt er zoveel tijd en energie in als je wilt. Hieronder geven we enkele ideeën: 

 Spaarpot 
Ga rond met ons spaarvarken op kantoor of in de buurt en verzamel zo honderden euro’s 
in! Je kan het spaarvarken ook in je dierenartsenpraktijk, aan de toog of in je winkel zetten 
en klanten aanmoedigen om hun kleingeld erin te steken. 
 

 Fuiven als de beesten 
Organiseer een feest bij jou thuis, in het jeugdhuis, de jeugdbeweging of in je school. 
Vraag 2 tot 5 euro inkomgeld voor het goede doel. Je kan drankjes met een winstmarge 
verkopen zodat je de winst inzamelt voor het goede doel. Je kan ook gebakjes verkopen 
en zo geld inzamelen. 
 

 Koken als de beesten 
Nodig je vrienden uit om te komen eten en vraag hen een bijdrage te doen voor het 
goede doel. 
 

 Verkoop onze gadgets 
Je kan onze gadgets verkopen aan de uitgang van de supermarkt, op de markt, op 
kantoor, op school… We hebben balpennen, verjaardagskalenders, pluchen konijntjes en 
zoveel meer. 
 

 Cupcakes 
Bak overheerlijke cupcakes en verkoop ze aan 5 euro per stuk. Als je er 50 verkoopt heb 
je 250 euro ingezameld! 
 

 Geef je verjaardag weg 
Verjaar je binnenkort of vier je een speciale gelegenheid? Vraag je genodigden om in 
plaats van een cadeau geld te geven voor je actie voor het goede doel. 
 

 Bedrijf zonder grenzen 
Vraag aan je werkgever of hij Dierenartsen Zonder Grenzen wil steunen. Bedrijven 
steunen vaak het goede doel met een gift. Zo kan je werkgever voor een dag de 
verwarming iets lager zetten - ‘warmetruiendag’ - en de uitgespaarde kosten geven aan het 
goede doel. Of hij schenkt één uur arbeidstijd per werknemer weg. Als werknemer kan je 
iets lekkers verkopen op de werkvloer, zoals snoep, soep, koekjes, chocolade, 
marsepein… 
 

http://musicforlife.stubru.be/faq
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 Beestige veiling 
Biedt jouw hulp aan, bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan, kuisen, koken, de auto 
wassen, met de honden gaan wandelen, een dagje helpen bij een boer… De hoogste 
bieder kan op jouw diensten rekenen. 
 

 Beestige uitdaging 
Laat je sponsoren voor een uitdaging. Bijvoorbeeld een sportieve uitdaging of iets geks, 
zoals verkleed in een koe over straat lopen of 10 koeien melken. Als klas kan je 
bijvoorbeeld een lesmarathon organiseren op school en je hiervoor laten sponsoren. 
 

 Kunsten zonder grenzen 
Ben je kunstenaar? Verkoop of veil een graffitiwerk, schilderij of ander kunstwerk en geef 
de opbrengst aan Dierenartsen Zonder Grenzen. Als muzikant of acteur kan je de 
inkomsten van een optreden wegschenken. 
 

 


