Nieuwsbrief nr. 11 – november 2014
Deze nieuwsbrief staat in het teken van shoppen via Goededoelshop.

Bestelt u ook weleens kado’s, kleding of boeken online via bv.:
Bol.Com, Zalando, Wehkamp of 1 van de andere grote webwinkels?
Wilt u dit dan voortaan doen via: www.goededoelshop.nl? Via goededoelshop.nl kunt u
shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, Zalando, Media Markt, V&D etc.) en
gaat er per aankoop een donatie naar uw goede doel! U shopt zo bij dezelfde winkels
voor dezelfde prijzen en u doneert zonder dat het u iets extra kost!
Hoe werkt het?
1) Ga naar www.goededoelshop.nl en klik op “Log in”.
2) Klik op “Ik ben nieuw” en maak een account aan.
3) Kies bij “goede doelen” Stichting Speranza en ga door naar “Shops”.
4) Kies u favoriete webshop en het shoppen kan beginnen (bestellen en betalen ed gaan
via de gebruikelijke manier, u betaalt gewoon aan de webshop, maar de webshop geeft
ons een bepaald percentage van de bestelling).
*Na het shoppen krijg je een bevestigingsmail van de webshop met de bevestiging van je
aankoop én een mail van goededoelshop.nl met de hoogte van jouw donatie.
Let op: Om er zeker van te zijn dat de donatie wordt gedaan, is het belangrijk om
éénmalig uw cookies te verwijderen!

Dus nu de Sint in het land is en de kerst eraan komt,
bestel uw kado’s via www.goededoelshop.nl
en steun ons kostenloos!
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Maar naast dat u via deze site uw sinterklaas- en kerstaankopen kunt doen, kunt u ook
uw hotelovernachting, weekendje weg of zomervakantie 2015 boeken.
Ook wanneer u van plan bent over te stappen naar een andre zorgverzekeraar, kan dit
via goededoelshop.nl

Het overstappen van Zorgverzekering! Per jaar stappen zo rond een

miljoen Nederlanders over van zorgverzekering, al is het alleen al omdat je altijd
goedkoper uit bent. Ook dit kan via Goede Doel Shop en dit levert Stichting Speranza
minimaal €30 t/m €80 op per nieuwe afsluiting (!); dit is per persoon. Voor het gemak
heb ik hieronder de link naar de zorgverzekeringen gezet:
http://goededoelshop.nl/shop-categorie/zorgverzekering/
Goede Doel Shop heeft dit jaar een samenwerking met de grote vergelijkingssites
Independer.nl en HoyHoy.nl. Dit houdt in dat je álle zorgverzekeringen kan afsluiten die
je wilt, als je éénmaal via Goede Doel Shop op de homepage van de vergelijkingssite
belandt! Je vindt ze bij ons op de site links in de balk bij “categorieën”.
Klik erna op zorgverzekeingen.
Dus wilt u:
 Kosteloos doneren?
 Niets extra’s betalen?
 Stichting Speranza steunen?
Doe dan uw online aankopen via www.goededoelshop.nl
Hoe meer mensen bestellen via Goede Doel Shop en ons als goed doel aanklikken, hoe
meer euro’s wij krijgen en onze doelen voor de patiënten van Daniel den Hoed
Kankerinstituut kunnen verwezelijken. Dus zegt het voort en stuur de mail door naar wie
u wilt. Alvast bedankt!
Mocht u nog vragen of hulp nodig hebben, laat het ons weten en wij helpen u graag.
Warme Groet,
Bob, Mark en Carole van der Sluijs
Onze volgende nieuwsbrief zal in januari 2015 verschijnen.
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