Sponsormogelijkheden Wauw
Wauw! Wat fijn dat u overweegt om ons te helpen om de meest kindvriendelijke
verbandwisselkamer voor kinderen in Brandwondencentrum Groningen in het Martini Ziekenhuis te
bouwen. We geven u hierbij een overzicht van de mogelijkheden om uw (financiële) steun te
verlenen.

Dat is andere koek (verkoopactie, vanaf 50 koeken)
Als bedrijf, afdeling, loopgroep, school, sportclub of
familie kunt u de actie “dat is andere koek” starten,
dankzij medewerking van de firma Knol, dé stadGroninger koekbakkerij sinds 1923. Het bedrijf Knol
kent als geen ander de gevolgen van brand en helpt
daarom belangeloos mee aan deze uniek actie. Heeft
u een bedrijf, dan is het misschien een leuk idee om
uw medewerkers op een koek te trakteren en zo ons
te helpen.
Hoe werkt het?
U krijgt van ons een actiepakket, met bestellijsten en uitleg. Het werkt heel simpel: U verkoopt
koeken en per actiekoek gaat er € 2,- naar Wauw. Wij vermelden uw koekactie op de actiepagina van
de Wauw-website.

Een steuntje in de rug van onze helden (shirtsponsor, vanaf € 250,-)
Tijdens de Charity Run van de 4 Mijl gaan 50 mensen lopen om zo geld in te zamelen voor de
verbandwisselkamer. Bekende mensen, maar ook
mensen met brandwonden, artsen,
verpleegkundigen en brandweerlieden. Verder staan
ook sporters, politici en journalisten op de lijst. Zij
verbinden hun naam en 4 Mijl prestatie aan de
verbandwisselkamer voor kinderen en komen
prominent in beeld in de diverse media. U kunt ze
helpen door ze een steuntje in de rug te geven, met het plaatsen van uw naam (geen logo) op het
shirt van één van deze helden.
Hoe werkt het?
Voor een bedrag van € 250,- of meer staat uw naam op het shirt van een regionale bekendheid. U
krijgt dan een foto als aandenken en de naam van uw bedrijf of club wordt vermeld op onze website,
indien gewenst met logo en een link naar uw website.

Steentje bijdragen (vanaf € 450,-)
U kunt een steentje bijdragen aan de bouw van de verbandwisselkamer voor kinderen, door letterlijk
een steen te kopen. Het brandwondencentrum ontvangt u dan samen met een afvaardiging van uw
bedrijf, vereniging, team of familie om zelf uw steen komen te ”metselen” op de promotiemuur op in
het Brandwondencentrum. De kinderen worden betrokken bij deze sponsor vorm. Met iedere
verkochte steen wordt het ontwerp steeds meer zichtbaar. De verkochte stenen leveren een prachtig
speelobject op voor de kinderen in de wachtkamer. U kunt via deze sponsoring met eigen ogen zien
waaraan u bijdraagt. Natuurlijk kunt u het bedrag ook eerst inzamelen door een koekactie of een
andere actie te starten waarmee u de € 450,- inzamelt.

*met dank aan Signaal Lichtreclame Groningen voor het ontwerp van de donatiemuur.

Hoe werkt het?
Het Brandwondencentrum Groningen maakt een afspraak met u. Na de onthulling van uw steen
plaatsen we een nieuwsitem op de Wauw-website en bedanken we uw bedrijf, familie, club, afdeling
of vereniging, op onze website, indien gewenst met logo en een link naar uw website.

Donatie/Gift (vanaf € 1,-)
U kunt natuurlijk ook een donatie doen aan het project Wauw. Iedere euro is welkom, of het er nu €
1,- is of € 10,- of € 100,- is. Hoe werkt het? Geld doneren kan op twee manieren:
1. Een bedrag overmaken op IBAN: NL93RABO0388013222 t.n.v. de Brandwonden
Stichting o.v.v. Wauw Groningen of Wauw050.
2. Of u kunt u een donatie doen via de 4 Mijl website aan de Brandwonden Stichting via:
http://events.exception.nl/donatieformulier/Index.asp?gd=10100

Hoe een actie beginnen?
Voor alle andere acties geldt dat u het actieformulier op de website kunt invullen of kunt mailen naar
info@wauw050.nl dan nemen we contact met u en wordt alles voor u geregeld.

Volg de bouw online
Zodra we genoeg geld bij elkaar hebben verzameld hopen we in het najaar van 2014 al te starten met
de bouw. Het streven is om op 1 december 2014 te beginnen met de bouw. U kunt de bouw volgen
op de Facebook pagina van het Brandwondencentrum zodat u het resultaat van uw donatie met
eigen ogen kunt zien. https://www.facebook.com/BrandwondencentrumGroningen
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