Wat kun je voor/binnen HelpTeamWork doen?
Heel praktisch en concreet:
1. Het verhaal van HTW vertellen binnen je netwerk. Mensen enthousiasmeren waar dat kan, bijv.:
a. op je werk
b. in je familie- en/of vriendenkring
c. op je sport
d. binnen je kerk
e. op het schoolplein
f. enz.
2. Naaisters voor Jeany's 'spotten' en enthousiasmeren.
3. Ogen en oren open houden voor plaatsen waar plastic slofjes worden gebruikt die door Jeany's
vervangen zouden kunnen worden
4. Als ergens een actie wordt georganiseerd, bijv. op school, in de kerk of bij een vereniging, kijk
dan of HTW het goede doel ervoor kan worden.
5. Volg HTW op Twitter
6. Retweeten van Twitterberichten
7. Houd je ogen en oren open voor goede mensen die íets kunnen doen binnen HTW, dan kan zijn
een keertje schminken, tot bijv. het uitvoeren van een bestuurstaak
8. Bestel je boek(en) via YouBeDo.com. Dan gaat 10% van het aankoopbedrag naar HTW
9. Doorsturen van nieuwsbrieven van HTW naar familie, vrienden, kennissen, collega’s
10. Opletten of ergens iets in kranten staat waar HTW evt. in de toekomst of binnenkort ook iets
mee zou kunnen: bijv. goed doel worden van Kidsrun Zwolle, mensen die iets doen wat wij ook
gaan doen, zodat we deze kunnen benaderen om ervaring uit te wisselen. Ideeën opdoen voor
acties enz.

Organiseren of meehelpen aan acties, soms eenmalig, i.i.g te overzien:
1. organiseren van een collecte/presentatie in je eigen kerk
2. het met de pet rondgaan op je werk voor een specifiek project van HTW met evt. een ludieke
actie eraan vastgeknoopt bijv.: "als er meer dan x bedrag wordt ingezameld dan ga ik een
morgen schoenen poetsen in de kantine op het werk"
3. organiseren van een etentje voor het goede doel
4. meehelpen tijdens markten en braderieën om dingen te verkopen
5. tijdens een event: helpen schminken en glitter tatoeëren
6. het maken van dingen om te kunnen verkopen op markten en braderieën
7. zorgen voor zoveel mogelijk Followers op Twitter
8. het geven van een workshop in iets waar je goed in bent: bijv. bloemstuk maken o.i.d.
9. het vervoeren van spullen naar een markt, event o.i.d.
10. hand- en spandiensten tijdens acties bijv. koffie schenken, spullen klaarzetten enz.
11. ruimte beschikbaar stellen voor een workshop o.i.d.
12. het naaien van Jeany's
13. het beschikbaar stellen van ruimte om spullen op te slaan

Organiseren of meehelpen aan acties, wat groter:
1. organiseren van een sponsorloop binnen een jouw bekende school
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

organiseren van collectes/presentaties binnen andere kerken
organiseren van bijv. een inzamelingsactie (oud papier enz.)
het organiseren van deelname aan een markt: spullen, bezetting enz.
het organiseren van een culinaire proeverij
het organiseren van een bazaar
het organiseren van een veiling
het notuleren tijdens vergaderingen
organiseren van een event
organiseren van een benefietconcert

Grote(re) taken binnen HTW met (veel) verantwoording:
1. coördineren van het Jeany's project o.a.:
a. vrijwilligers aansturen
b. spijkerbroeken distributie en labels regelen
c. vaste verkooppunten bevoorraden
d. bestellingen begeleiden en versturen
e. enz.
2. Financiële functie binnen HTW en daarmee ook de aanstuurder worden (samen met een ander
bestuurslid) van een bepaald project binnen HTW.
3. Algemeen bestuurslid binnen HTW en daarmee ook de aanstuurder worden (samen met een
ander bestuurslid) van een bepaald project binnen HTW.
4. Netwerker/doener worden binnen HTW: veel netwerken en daarbij HTW onder de aandacht
brengen. Dit kan als bestuursfunctie maar ook als 'gewoon' Teamlid. Daaraan vasthangend: HTW
onder aandacht van bedrijven brengen om sponsorgeld binnen te halen.
5. Coördinator en initiatiefnemer van acties

Vanuit je eigen huis, vanachter een bureau en op je eigen tijd te regelen.......:
1. het schrijven van een nieuwsartikel om de publiciteit te kunnen zoeken bijv. voor:
a. het werven van mensen die een (vaste) taak binnen HTW op zich willen nemen
b. het vinden van een mogelijkheid tot het geven van een presentatie
c. het attenderen op een reis die naar een project wordt gedaan
d. enz.
2. benaderen van scholen/(sport-/muziek-)verenigingen e.d. om stichting en project(en) onder de
aandacht te brengen.
3. het aanvragen van subsidies/fondsen e.d.
4. het aanschrijven van gemeenten/provincies e.d. voor subsidies e.d.
5. het verkopen van gekregen spullen via Marktplaats

Doneren
1.
2.
3.
4.

Je kunt een gift geven, periodiek of eenmalig voor de projecten
Je kunt kindsponsor worden van het project in Kenia
Met je bedrijf HTW sponsoren d.m.v. bijv.: hosting website, drukwerk, vliegtickets, enz.
donatie n.a.v. huwelijk, jubileumfeest e.d.

We hopen dat door de voorbeelden hierboven uw creativiteit wordt aangewakkerd. Steun HTW op
één van bovenstaande manieren of een andere manier!
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