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 14 keer gelukt om dat te verdubbelen. Op 11 december stond
de teller op 54.000 euro. Zo lang het lukt, ga ik door. En lukt het niet? Dan stopt het daar.
De uitdaging is voor mij, de opbrengst voor Stichting Bootvluchteling. Wat ik meemaak
deel ik via social media, de website en een nieuwsbrief.
Waarom ik dit doe
De vluchtelingencrisis is steeds minder in het nieuws, maar de problemen zijn er niet minder op
geworden. Mensen zitten al maanden of zelfs jaren in overvolle Griekse opvangkampen, in
afwachting van wat er met ze gaat gebeuren. Een uitzichtloze situatie, waarin de wanhoop zijn
tol eist. Stichting Bootvluchteling biedt met steun van vele vrijwilligers medische hulp, maar ook
psychosociale hulp. Zodat kinderen weer naar school kunnen bijvoorbeeld en deze mensen
merken dat de wereld ze niet vergeten is.
Hulp gezocht
Via allerlei acties zet ik mij volledig in om de bedragen op te halen. Maar ik kan het niet alleen.
Ik ben op zoek naar bedrijven die mijn actie willen sponsoren. Dat kan op 3 manieren:
1. Het doneren van een geldbedrag
2. Een product of dienst ter beschikking stellen voor de veiling
3. Samen een actie bedenken (bijv: webwinkel die opbrengst van een artikel doneert)
Wat heb ik te bieden
Ten eerste is het helpen van het goede doel natuurlijk al een doel op zich. Maar ik geef
sponsors graag exposure door een vermelding op de website, sociale media kanalen en in de
nieuwsbrief. The Good Million heeft op Facebook 2.400 volgers, met een hoge betrokkenheid.
Een gemiddeld bericht bereikt 3.000-10.000 mensen. Via de nieuwsbrief en andere social
media kanalen volgen ook nog ca. 500 personen het project.
Waar komt het geld terecht?
De volledige opbrengst gaat naar Stichting Bootvluchteling. Donaties
komen rechtstreeks op een speciale rekening die Stichting
Bootvluchteling voor The Good Million opende. Deze stichting heeft
een ANBI-registratie, donaties zijn dus ook aftrekbaar van de
belasting.
Wat ik niet alleen kan, kunnen we wel samen. Doet u mee?
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