
 

 
  
 
Beste CHANGER, 
 
Ik spreek je zo aan omdat we eerder contact hadden rond mijn magazine CHANGE think positive. 
 
Op Lichtmis 2010 zag mijn blad het levenslicht, de missie was om méér licht en positiviteit te 

verspreiden. De redactionele rode draad was de wet van polariteit, een natuurwet die zegt dat aan 

alles 2 kanten zijn, een + en een -. 

Sinds de zomer van 2016 zette ik  het blad noodgedwongen on hold. 

Eind dit jaar komt CHANGE terug in een andere vorm en met een andere  naam:  

WE ARE THE CHANGE. Een dagelijks digitaal platform gemaakt voor en door CHANGERS.  

Het concept is helemaal klaar, het wordt iets fantastisch, het zal bijdragen aan een zachtere wereld 

door mensen in hun kracht te zetten. 

Ik startte een crowdfundcampagne om de nodige middelen op te halen. Minstens 30.000 euro heb ik 
nodig om te kunnen starten. Organisaties vroegen mij een sponsordossier uit te werken voor 
visibiliteit op de crowdfundpagina. Tijdens de zomer start een  promotiecampagne met als doel 
opgepikt worden in de media.  
 
Neem even 4 minuten om dit filmpje te bekijken waarin ik het vervolg van mijn grote droom uitleg ik 
noem het mijn ‘verlangeloos verlangen’: https://kadonation.com/nl/crowdfunding/show/600000620 
 
Sponsoring van ‘We are the CHANGE’ is super interessant vanwege volgende raakpunten:  
 

• Zelfde doelgroep 

• Zelfde zielsroeping  

• Zelfde missie & visie: vernieuwing, verdieping, ander kijk op het leven, meebouwen aan een 
verruimder bewustzijn 

• Onderschrijving van de slogan:  Together we CHANGE the world! 
 

Praktisch 
 
De 'schenking' wordt zien als marketingkost (en dus niet als gift), wanneer een bedrijf in ruil 
publiciteit krijgt. Daardoor wordt deze kost 100% aftrekbaar. In ruil krijgen ze hun logo en andere  
zichtbaarheid op de crowdfunding pagina via de beschrijving (bvb. onderaan toevoegen).  
Concreet: Het bedrijf kan betalen via de donatiepagina, en stuurt een bericht naar 
jelle@kadonation.com met de vraag voor een betalingsbewijs rond sponsoring. 
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Sponsorvoorstel 
 
Het voorstel is heerlijk simpel: Start vanaf 500 euro en per schrijf van 500 euro wordt de visibiliteit 
groter: 
 

Bijdrage Visibiliteit 

500 euro Logo van 200x50px 

1.000 euro Logo van 250x100 px 

1.500 euro Logo van 250x100 px met tekst van max. 250 tekens 

2.000 euro Logo van 250x100 px met tekst van max. 250 tekens + 4 foto’s 

2.000+ euro Extra in overleg te bepalen 

 

Timing 
• Zomer 2019: promo- en PR acties 

• Oktober 2019: proefdraaien 

• 11/12/2019: Platform launch We are the CHANGE 

 

Visie van ‘We are the CHANGE’ 

I am you  -  You are me  -  All is ONE 

Together we CHANGE the world 

The  more CHANGERS, the better our world. 

 

Mag ik rekenen op uw steun? 

Gina De Groote – CHANGE-maker 

 


