
 

 

De leukste en interessantste dingen doen we in groep, ook onze dromen realiseren. Hieronder vindt u een 

selectie van ideeën die elders in de wereld hun waarde al bewezen. Als u van plan bent een eigen actie op te 

zetten, laat het ons dan a.u.b. weten. Wij delen uw idee hier, we kunnen u misschien helpen bij de uitwerking 

en … wie weet komen we wel meedoen! Wel niet vergeten aan iedereen te vertellen dat u opbrengst met 

Brugge Foundation deelt. 

 met uw collega’s of leden van uw vereniging: 

o daag iedereen uit in eenzelfde ‘uniform’ te komen werken (op sandalen, in het wit, in het 

shirt van uw favoriete sportploeg of in een middeleeuws kostuum). Vraag een bijdrage van 

de deelnemers (of van zij die net niet meedoen) 

o organiseer een ‘erfgoedsportdag’ met volksspelletjes (kijk er Pieter Breughel de Oudere maar 

op na). De verliezer betaalt en vergeet niet drankjes te verkopen! 

o organiseer nog eens een ouderwetse tombola 

o bak ‘ouwerwetse’ koekjes en/of taart en verkoop ze op kantoor 

o plaats een ‘rospot’ of een ‘vloekvaas’ en vertel iedereen dat de opbrengst naar Brugge 

Foundation gaat 

 U, uzelf en uw andere ik: 

o doe het op uw eigen manier: laat u sponsoren om, bijvoorbeeld, ‘Dwars door Brugge’ te lopen 

op klompen of achteruit 

o daag uzelf uit en volbreng iets wat u tot voor kort onmogelijk had geacht (de Brugse triatlon 

is misschien hoog gegrepen). En laat u ervoor sponsoren natuurlijk 

o de zwijgzame: doe als de slotkloosterzusters en zwijg (gesponsord natuurlijk) een dag, een 

week of … een maand? 

o feesten: vraag uw vrienden geen cadeau te kopen maar voor de tegenwaarde iets te storten 

op het rekeningnummer van Brugge Foundation 

Hebt u andere, betere en originele ideeën? Bel, mail of schrijf ons 

 

Ook als u vrijwilligerswerk wil doen, bent u meer dan welkom bij Brugge Foundation. Neem contact met ons 

op; uw talenten zijn ook voor ons een verrijking. 

http://bruggefoundation.klanten.webdoos.net/nl/contact/contactgegevens-83.html
http://bruggefoundation.klanten.webdoos.net/nl/contact/contactgegevens-83.html

