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BESTE LEZER, IK WIL PERSOONL K UITLEGGEN WAAROM
NU HET MOMENT IS OM ACTIE TE NEMEN....
De afgelopen live stream hebben we het gehad over initiatieven die de community empoweren. We hebben
toen ontzettend inspirerende community leaders ontmoet. Deze keer willen we jullie oproepen om een
inspiring community leader te z n. Namel k voor ons geliefd Suriname. Momenteel is er een code zwart in
Suriname. Dat betekent dat er in de ziekenhuizen gekozen wordt wie er hulp ontvangt en wie niet.
Dat Ding van Ons heeft de handen ineen geslagen o.a. met NL4SU en Kwaku om geld in te zamelen om de
COVID-situatie in Suriname onder controle te kr gen. Je donatie is belangr k omdat:
Je Suriname helpt om uit code zwart te komen zodat jouw naasten zo snel mogel k weer volledig toegang
hebben tot de maatschapp
Je doneert via een legitieme organisatie en weet zeker dat je geld goed besteed wordt! Namel k via NL4SU
Meld je bedr f aan als sponsor. Hierdoor help je niet alleen Suriname met een gulle b drage, maar kr g je ook
naamsbekendheid b onze leden. Lees meer over de bonussen die verbonden z n aan bedr f sponsorship in
deze brochure. We danken je voor je steun, samen staan we sterk!
JEFFREY LIONG A KONG
VOORZITTER

Een warme brassa,
Jeff

BESTUURLEDEN

SPONSOR PACKAGE

BEDRIJFS
SPONSORSHIP
1.000EUR

BEDRIJFS
SPONSORSHIP
10.000EUR

EEN CREATIEVE
OPLOSSING

BONUSSEN:
De naam van je bedrijf, je
activiteiten en website
worden tijdens de live
stream belicht.
We sturen in de mail de
naam van je bedrijf en de
link naar je website naar
ons gehele bestand toe
We noemen op al onze

BONUSSEN
Alle bonussen voor
bedrijfssponsorship
vanaf 1000EUR
Je wordt uitgenodigd
om fysiek of via
videoconferentie
aanwezig te zijn tijdens
de live stream om
bedankt te worden voor
je gulle donatie

We gaan in gesprek over waar
jouw bedrijf ons in kan
ondersteunen zodat we een
optimale manier vinden om
Suriname te helpen en jouw
bedrijf te promoten.

social media kanalen jouw
bedrijf met je activiteiten
en de link naar je website
in een post om onze
bedrijfssponsoren te
bedanken
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DE LIVE STREAM OP 17 JUNI
PROFESSIONELE STUDIO

MEDIA AANDACHT

Ons event wordt opgenomen in een professionele live
stream studio om de kwaliteit te kunnen waarborgen

We worden o.a. de komende twee weken door radio
Max, Funx en Bangsa Jawa gepromoot. Op de dag van
de stream wordt er op verschillende momenten
gedurende de hele dag door Funx aandacht aan
besteed

COMMUNITY LEADER VEILING

OPROEP VANUIT SURINAME

We bieden de kijkers van de stream aan om te bieden
op een lunch in een Corendon restaurant met
inspirerende community leaders. Inmiddels hebben we
toezeggingen gekregen van de volgende community
leaders: Ramon Beuk, Jeffrey Spalburg, Jörgen
Raymann.

Tijdens de live stream komen verschillende mensen uit
Suriname aan het woord om uit te leggen wat de
impact van de crisis is op hun leven. Ook komt er een
medicus aan het woord die de uitdagingen in het
ziekenhuis zal delen. De impact op kinderen zal ook
worden belicht door een onderwijzeres.
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