
Christmas Challenge

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij al over de Christmas Challenge en sinds
enkele dagen staat deze online. Omdat wij geheel vrijwillig en dus echt gratis helpen
zijn wij echt afhankelijk van donaties. De Christmas Challenge is hier een hele mooie

tijd voor om te zorgen dat we het aankomende jaar niet over een financieel plaatje
hoeven na te denken. Dat we alle materialen kunnen kopen die nodig zijn en onze

dieren transport ambulance ook werkelijk kan rijden.
Uiteraard merken ook wij dat veel mensen het financieel niet redden om een goed

doel te steunen. Juist daarom zijn wij extra blij en dankbaar met iedere euro die
gedoneerd wordt. DierenLot heeft het minimale bedrag op € 5 gezet waardoor de

drempel voor veel mensen nog hoger wordt. Want laten we eerlijk zijn, voor € 5 kan
je ook wat extra boodschappen kopen.

Wel is het zo dat DierenLot voor uw donatie tot € 100 per storting de verdubbelaar
inzet. Dus uw € 5 aan onze stichting wordt uiteindelijk € 10 voor onze stichting.

Juist omdat we weten dat het voor veel mensen lastig is om een donatie te doen
hebben wij meerdere acties bedacht. Op die manier krijgt u iets terug voor het door u

gedoneerde geld. ( win win situatie )
In deze nieuwsbrief zullen wij alle acties die tot nu toe door ons actief zijn aan u laten

zien. Wie weet zit er iets voor u tussen waardoor u ons kunt steunen. En door uw
steun kunnen wij geheel gratis blijven helpen. Want als wij iets niet willen dan is het
geld verdienen over de rug van vermiste dieren. Maar wij willen ook niet dat we niet

alle hulp kunnen bieden omdat de materialen er niet zijn. Juist in deze periode
hebben veel baasjes het geld niet om zelf flyers te kopen, waardoor wij deze dan zelf

printen en doneren. Ook gebeurd het met regelmaat dat een speurhond echt
noodzakelijk is maar het baasje dit niet kan betalen. Wij zullen in zulke gevallen een
prijsafspraak met de speurder maken en deze vergoeden. ( een speurhond is niet

van onze organisatie en de geleiders vragen een km vergoeding )
Wij doen dus meer met het geld dan u in eerste instantie kunt zien. Al deze dingen

willen wij heel graag blijven doen, maar dat kan enkel met uw steun.



Koekjes en chocolade fudge

Bijna al onze vrije tijd gaat 24 / 7 en dat 365 dagen per jaar in de stichting. Niet dat
we geen eigen vrije tijd willen hebben, er is alleen altijd wel iets te doen. Naast het

aansturen van de vermissingen / beheerders moeten we ook zorgen dat alle
vermissingen online komen. ( hond, kat en overige dieren )

Alle FB pagina’s moeten bijgehouden worden, reacties moeten gelezen worden en
berichten moeten beantwoord worden. Ook rijden we indien nodig uit met de dieren
transport ambulance om materialen te vervoeren. En zo is er nog veel meer wat we

op een dag moeten bijhouden / doen.
Toch willen we met een klein groepje onze laatste vrije tijd stoppen in het bakken van

koekjes ( voor de hond ), koekjes ( voor de baas ) en chocolade fudge ( voor de
baas ) Zorgt u ervoor dat wij onze laatste vrije tijd nuttig besteden?

Via onderstaand formulier kunt u ons aan het werk zetten. Boven in het formulier
staat duidelijk vermeld hoe het in zijn werk gaat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLgDaALfXqa3wnPdn984o_fsrbsCIs584
MHSaX3myLYcyHcg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLgDaALfXqa3wnPdn984o_fsrbsCIs584MHSaX3myLYcyHcg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLgDaALfXqa3wnPdn984o_fsrbsCIs584MHSaX3myLYcyHcg/viewform


Kerstkaarten actie

In de vorige nieuwsbrief schreven wij al over de kerstkaarten en sinds een paar
dagen is deze actie actief. De kerstkaarten bestaan uit setjes van 8 kaarten met

envelop en we hebben 2 verschillende setjes. Ook bij deze actie heeft DierenLot een
minimale storting van € 5.
1 set kaarten kost u € 5

2 sets kaarten kost u € 9,50
3 sets kaarten kost u € 13,50

4 sets kaarten kost u € 17
5 sets kaarten kost u € 20

Uiteraard is deze actie inclusief de verzendkosten.
Indien u 5 sets kaarten koopt heeft u dus 1 set kaarten gratis.

U kunt de kaarten bestellen via onderstaande link:
https://www.arkelchristmasstation.nl/actie/kerstkaartenactie

https://www.arkelchristmasstation.nl/actie/kerstkaartenactie


Verjaardagskalenders

Dit jaar zullen wij onze verjaardagskalenders opnieuw te koop aanbieden via de
Christmas Challenge. Onze verjaardagskalenders zijn zonder jaartal waardoor u ze
meerdere jaren kunt gebruiken. Omdat wij ook graag aan preventie doen staan er
niet enkel foto’s in de kalenders maar ook tips om een vermissing te voorkomen.
Daarnaast staat er ook uitgelegd wat te doen bij een vermissing. Wij hebben 3

verschillende varianten: hond, kat en diverse dieren. Deze kalenders zijn ook leuk
om aan iemand cadeau te geven met een verjaardag of tijdens de feestdagen.

Onze verjaardagskalenders kosten €15 en dit is inclusief het verzenden.

Mocht u een verjaardagskalender willen kopen dan kunt u dat via onderstaande link
doen:

https://www.arkelchristmasstation.nl/actie/verjaardagskalenderactie

https://www.arkelchristmasstation.nl/actie/verjaardagskalenderactie


Sleutelhangers

Afgelopen zomer hebben we onze spaarzame vrije tijd gestopt in het maken van oa
sleutelhangers. Dit hebben we gedaan met Lieve van 7 jaar en Arthur van 10 jaar.
Deze 2 grote dierenvrienden wilde ook graag hun steentje bijdragen en zijn samen

met ons creatief bezig geweest.
Indien u € 5 doneert via deze actiepagina sturen wij een sleutelhanger op.

Bij € 7,50 mag u kiezen tussen een sleutelhanger of een ornament ( voor in de boom
) en bij € 10 krijgt u de keuze uit een sleutelhanger, ornament of een boekenlegger.
Alle items zijn uniek dus we hebben er geen 2e van gemaakt. Beloond u de inzet

van deze 2 kleine helden? ( uiteraard hebben wij ze wel geholpen )

Via deze link komt u uit bij de actiepagina:
https://www.arkelchristmasstation.nl/actie/unieke-sleutelhangers

https://www.arkelchristmasstation.nl/actie/unieke-sleutelhangers


Enkel doneren?

Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om gewoon een donatie aan ons te doen. Dit
kunt u doen via de normale actiepagina van ons bij de Christmas Challenge.

Wij doen ons best om zoveel mogelijk acties te bedenken zodat we hopelijk een
mooi bedrag binnen halen. Want niks is fijner om aan het einde van het jaar al te

weten, dat je het volgende jaar financieel geen zorgen hoeft te maken.

Via deze weg komt u bij de normale actiepagina:
https://www.arkelchristmasstation.nl/project/10jaarwaarisonzeangel

FB like / deel / win actie

Om wat meer bekendheid aan alles te geven hebben we op FB een like / deel en win
actie gezet. Heeft u deze al gezien? Om mee te doen hoeft u enkel het bericht te
like, een reactie onder het bericht te plaatsen en het bericht openbaar te delen.

https://www.facebook.com/WaarIsOnzeAngel/photos/a.416799248355504/57855949
48142547

Helpt u ons help?

https://www.arkelchristmasstation.nl/project/10jaarwaarisonzeangel
https://www.facebook.com/WaarIsOnzeAngel/photos/a.416799248355504/5785594948142547
https://www.facebook.com/WaarIsOnzeAngel/photos/a.416799248355504/5785594948142547

