The Good Million: van 1 euro naar 1 miljoen
Wist je dat als je 1 euro 20 keer verdubbelt, je meer dan een miljoen hebt?
Op 28 augustus ben ik gestart met The Good Million. Het project waarbij ik mezelf uitdaag om
binnen 20 weken 1 miljoen euro te verzamelen. Ik begon met een bedrag van 1 euro. En het is
inmiddels 12 keer gelukt om het bedrag te verdubbelen. Zo lang het lukt, ga ik door. En lukt het
niet? Dan is het einde verhaal. Dan stopt het bij het bedrag wat dan is bereikt. De uitdaging is voor
mij, de opbrengst altijd voor Stichting Bootvluchteling.
Een persoonlijke challenge
Wat ik meemaak, deel ik via social media, een website en een nieuwsbrief. Ik hou er trouwens niets
aan over financieel, ik heb mijn agenda 20 weken leeggemaakt om fulltime en onbetaald deze actie
te doen.
Waarom ik dit doe
De vluchtelingen in de Griekse opvangkampen zitten er al maanden en soms al jaren. In afwachting
van wat er met ze gaat gebeuren. Een uitzichtloze situatie, waarin de wanhoop zijn tol eist. Stichting
Bootvluchteling zet zich met hulp van vele vrijwilligers in om medische hulp te bieden, maar ook
psychosociale hulp. Zodat kinderen weer naar school kunnen en mensen zich weer even mens
kunnen voelen. Hoe ingewikkeld de vluchtelingencrisis ook is, als ik naar de beelden kijk dan zie ik
mannen en vrouwen net als ik, met kinderen die een toekomst verdienen. En daar wil ik niet van
wegkijken.
Ik kan het niet alleen
Via allerlei acties zet ik mij volledig in om de bedragen op te halen. Maar ik kan het niet alleen. Ik
heb je hulp hard nodig. Samen kunnen we wel die 1 miljoen bereiken. Als iedereen iets wil doen, al
is het maar een beetje, ontstaat er een geweldig sneeuwbaleffect.
Zo kan je eenvoudig helpen:
1. VOLGEN - op Facebook, LinkedIn, Instagram of via de nieuwsbrief.
2. GEVEN - doe mee met een weekactie, doneer of neem contact op voor sponsoring.
3. DOORGEVEN - vraag anderen om ook mee te doen. Stuur dit bericht door, of nodig mensen
uit om ook te volgen op social media.
Waar komt het geld terecht?
De volledige opbrengst gaat naar Stichting Bootvluchteling. Alleen bank- en transactiekosten gaan
ervan af, verder niets. The Good Million is een zelfstandig project, een zogenaamde actie derden
voor Stichting Bootvluchteling. Donaties komen rechtstreeks op een speciale rekening van Stichting
Bootvluchteling. Stichting Bootvluchteling heeft een ANBI-registratie, donaties zijn dus ook
aftrekbaar van de belasting
Doneren
Doneren kan via een Tikkie betaallink (veilige iDeal betaling) of een overschrijving op
rekeningnummer NL60ABNA0249912317 t.n.v. St Bootvluchteling.

Wat ik niet alleen kan, kunnen we wel samen. Doe je mee?
Hartelijk dank,
Margriet van der Woerd
The Good Million
Telefoon:
06 – 460 307 62
E-mail:
margriet@thegoodmillion.nl
Website:
thegoodmillion.nl
Doneren:
thegoodmillion.nl/doneren

