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De collecteweek gaat bijna van start!

Lees online | Afmelden

Geef om je hersenen
Nieuwsbrief 23 januari 2017

Voor de Hersenstichting zijn vrijwilligers zoals u écht onmisbaar. Wij willen beter
begrijpen hoe de hersenen werken. Alleen dan kunnen we de hersenen gezond
houden, hersenaandoeningen genezen en de zorg voor patiënten verbeteren. Mede
dankzij uw hulp is dit mogelijk!

De collecteweek gaat bijna van start!

Maandag 30 januari begint onze collecteweek. Om hersenaandoeningen een halt toe
te roepen, komen ruim 18.000 collectanten in beweging om geld in te zamelen voor
al die mensen die dagelijks te maken hebben met een hersenaandoening.
Ook dit jaar wordt de collecte ondersteund door een mediacampagne. Op televisie,
online en in huisaanhuisbladen vertellen Robin, Fenna, Evan en Anouk hun
persoonlijke verhaal over hun hersenschade. Op de radio en op televisie roept Jan
Mulder iedereen op om de Hersenstichting en haar collectanten te steunen.
Bekijk hier het collectefilmpje | Delen:

De digitale collectebus is weer online
http://hersenstichting.m15.mailplus.nl/archief/mailing315298075.html
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Vorig jaar was de digitale collectebus een
groot succes. Maar liefst 582 mensen
hebben een bus aangemaakt en deze
gedeeld via Social Media. De opbrengst
van deze bussen was € 11.523!
Ook dit jaar kunt u online collecteren! Via
de digicollectebus kunt u uw eigen digitale
collectebus aanmaken en op Facebook
delen met uw vrienden! Iedereen kan dan
geld storten in uw persoonlijke online
collectebus. Meer informatie vindt u via
deze link:
Maak een digitale collectebus aan | Delen:

Anoniem doneren via sms
Ook dit jaar is het weer mogelijk via sms
een anonieme eenmalige donatie te doen.
Mocht iemand niet thuis zijn of geen los
geld in huis hebben, kunt u onze
boekenlegger in de bus doen of afgeven.
Hierop staat een uitleg over de smsactie.
Ook op onze website kunt u hier meer
over lezen.
Meer informatie | Delen:

`We kunnen het leed van veel mensen wegnemen’

http://hersenstichting.m15.mailplus.nl/archief/mailing315298075.html
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Eén van de boegbeelden van de Hersenstichting is oudvoetballer Jan Mulder. Als
ambassadeur helpt hij de stichting met het werven van donateurs. Zo is hij
momenteel ook te zien in onze mediacampagne rondom de collecte.
Toen de Hersenstichting in 2015 Jan Mulder vroeg om ambassadeur te worden,
twijfelde hij niet. Zijn moeder had vlak daarvoor een beroerte gekregen. Inmiddels is
Jan ook ervaringsdeskundige. Hij kreeg in maart 2016, op de sterfdag van Johan
Cruijff, een tijdelijke beroerte (ook wel een TIA genoemd).
Zijn drijfveer is dat hij het wetenschappelijk hersenonderzoek wil stimuleren. `Dat
onderzoek is zo belangrijk. Door nieuwe inzichten en therapieën kunnen we het leed
van veel mensen wegnemen. Dat is ook het doel van de Hersenstichting. Het zou
fantastisch zijn als meer donateurs deze integere organisatie steunen.’
Lees hier meer over Jan als ambassadeur | Delen:

Laat de collectethermometer maar stijgen!
Vorig jaar werd tijdens de landelijke
collecteweek opnieuw een
recordopbrengst van € 1.303.115 bereikt!
Gaat dat dit jaar weer lukken? Houd onze
collectethermometer op de website in de
gaten. Met deze thermometer houden we
de officiële tussenstand bij!
Bekijk de thermometer | Delen:

Wij wensen al onze vrijwilligers ontzettend veel succes en plezier met de
collecte!
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