
 

 

 

 

 

Music For … Dierenartsen Zonder Grenzen! 

Studio Brussel start binnenkort haar jaarlijkse solidariteitsactie Music For Life. Nog geen idee wat 
jij wil organiseren voor een goed doel? Dierenartsen Zonder Grenzen loopt over van beestige 
ideeën!  

Fan van Red Zebra, Arctic Monkeys of Beastie Boys? Ben je niet van de dansvloer weg te slaan 
bij ‘Eye of the tiger’, ‘The lion sleeps tonight’ of ‘Er staat een paard in de gang’? Vraag een 
(beestig) liedje aan voor Dierenartsen Zonder Grenzen!  

Of zie je het groter en wil je een heuse actie op poten zetten voor Dierenartsen Zonder Grenzen? 
Spreek je creatieve brein aan of doe ideetjes op bij onze tips. 

Music For … Livestock 

Waarom voor Dierenartsen Zonder Grenzen kiezen? Gezonde dieren, dat betekent ook gezonde 
mensen. Voor Afrikaanse veehouders is het bezit van een kudde een kwestie van leven of dood. 
Daarom zetten wij ons in voor de gezondheid van hun dieren. Steun Dierenartsen Zonder 
Grenzen en help ons mee mensenlevens redden! 

Praktisch 

Van 1 december tot en met 24 december kun je jouw actie organiseren. Studio Brussel tovert de 
week voor Kerstmis (18 – 24 december) opnieuw om tot de ‘warmste week’.  

Het ingezamelde geld moet ten laatste op 24 december gestort worden aan de Koning 
Boudewijnstichting, die het nadien doorstort naar het goede doel waarvoor het werd opgehaald. 
Zo weet Studio Brussel hoeveel geld er in totaal werd ingezameld. 
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Tips om geld in te zamelen 

Heb je zelf niet genoeg inspiratie, maar wil je wel wat organiseren? Wij lopen over van kleine en 
grote ideeën en willen je daar ook bij helpen!  

 Run For Rabbits 
Zamel geld in met een loopwedstrijd (waarom niet met een konijnenstaart en flaporen?). 
Wij schenken met de opbrengst konijnen aan Afrikaanse gezinnen en kunnen zo mensen 
uit de armoede helpen. 
 

 Wilde kalender 
Wie heeft nu geen kalender nodig juist voor het nieuwe jaar? Verkleed als dier, of voor de 
echte durvers: zelfs uit de kleren gaan? Australische diergeneeskundestudenten deden het 
je al voor: ze poseerden zonder kleren, maar verscholen zich achter dieren 
(http://www.guido.be/Nieuws/ArticleDetail/tabid/251/ArticleId/10968/Default.aspx). 
Met hun kalender zamelden ze geld in voor een goed doel. Een gewaagd ideetje voor je 
vereniging, collega’s of klasgenoten?  
 

 Beestig Biertje 
Organiseer een speciale bieravond met beestige biertjes: tap een Tauro, Kwak of 
Delirium! Wist je dat er zelfs bieren bestaan zoals Arend, Ezel, Reinaert, Wildebok of 
Steenuilke?  
Of toch liever een gewoon pintje? Schenk dan tien cent per glas aan Dierenartsen Zonder 
Grenzen!  
 

 Fotoshoot For Life 
Voor de fotografen onder ons!  
Een leuk idee dat onlangs ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen georganiseerd 
werd: een fotoshoot met je huisdier! 
 

 Milk For Life 
Melk is van groot belang in het Zuiden. Maar ook voor Music For Life kun je er wat 
nuttigs mee organiseren. Verkoop warme chocomelk tijdens de koude decemberdagen en 
verwarm niet alleen verkleumde voorbijgangers, maar draag zo ook Afrikaanse 
veehouders een warm hart toe. 
 

 Zoete zonde: cupcakes, koekjes, confituur 
Verras je vrienden, familie of waarom niet toevallige voorbijgangers met zelfgemaakte 
cupcakes, koekjes, confituur of nog wat anders!  
 

 Keizersnede / Vaccinatie For Life 
Voor de dierenartsen onder ons: doe een keizersnede bij of geef een vaccinatie aan een 
dier ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen. 
 

 Honger als een paard 
Zamel op culinaire wijze geld in: organiseer een spaghettiavond met je vereniging, kook 
voor je vrienden of nodig je familie uit op een fairtradeontbijt. 
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 Spaarpot 
Ga rond met ons spaarvarken op kantoor of in de buurt, zet het in je dierenartsenpraktijk, 
aan de toog of in je winkel en moed klanten aan om hun kleingeld erin te steken.  
 

 Fuiven als de beesten 
Zin in een feest, maar zoek je een reden? Organiseer een feest bij jou thuis, in het 
jeugdhuis, de jeugdbeweging of in je school. Als je inkomgeld vraagt, kun je geld 
inzamelen voor een goed doel. 
 

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

 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 een goed 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… 
 

 Beestige veiling 
Bied 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 
gewaagds, zoals verkleed in een koe over straat lopen of tien 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. 
 
  



 

 

 

Hoe registreren? 

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

 

Registreren is niet moeilijk. Kies de filter ‘Ontwikkelingssamenwerking / humanitaire 
dienstverlening’ en klik in de lijst ‘Dierenartsen Zonder Grenzen’ aan. Vul ook de naam en de 
beschrijving van je actie in, en praktische informatie (datum, tijdstip en locatie). 



 

 

 

Win een Gift Bag! 

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 Gift Bag voor de actie die het meeste geld heeft ingezameld! Stuur ons voor 
1 januari 2015 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 Kaat Teerlinck van Dierenartsen 

Zonder Grenzen: k.teerlinck@vsf-belgium.org of +32 25 39 09 89. 
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