
 

 

  

Voorbeeld teksten Mama Cash inzamelingsactie. 

 

 

Hieronder vind je voorbeelden voor teksten die je kunt gebruiken voor je berichten op sociale media, 

Whatsapp en voor e-mails. Het zijn algemene teksten. Als je jouw netwerk gaat benaderen zet dan 

vooral jouw persoonlijke reden om mee te doen erin. Jouw eigen verhaal werkt het allerbeste voor het 

motiveren van je netwerk tot een donatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld social media posts 

Hieronder vind je een paar voorbeelden voor de tekst die je kunt delen op Facebook, Instagram, Twitter 

en Whatsapp. Daar kun je een van de afbeeldingen bij plaatsen die je vindt in de toolkit op 

https://www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen 

 

——— 

� Vandaag zamel ik geld in voor feministische activisten die onze steun nodig hebben om de 

samenleving een liefdevolle schop onder de kont te geven. Hoe mooi zou het zijn als we in 10 uur tijd 

€10.000,- kunnen inzamelen voor feministische activisten in Nederland en wereldwijd?  

 

Doe mee met een donatie of door de oproep met jouw netwerk te delen. Jouw steun doet er toe. 

www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen 

 

——— 

 

Meisjes die vragen... Ja precies: die maken feministisch activisme mogelijk!  

Help jij Mama Cash vandaag met geld inzamelen voor de rechten van vrouwen en meiden? 

Samen gaan we van 10:00 tot 20:00 uur voor €10.000 voor activisten die zich inzetten voor de rechten 

van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen!  

 

——— 

 

Ik doe mee. Jij ook? Doneer vandaag een tientje aan Mama Cash en help mee om binnen 10 uur 

€10.000 in te zamelen voor feministisch activisme!  

 

Voorbeeld e-mail 

https://www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen
http://www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen


 

 

 

Onderwerp: €10.000 in 10 uur voor vrouwenrechten: doe je mee? 

 

 

<Aanhef> 

 

Vandaag doe ik mee aan een inzamelingsactie voor Mama Cash. Van 10:00 tot 20:00 uur ga ik 

samen met andere feministen in heel Nederland voor €10.000! Dit geld wordt ingezet om opkomende 

activisten te steunen die de samenleving een liefdevolle schop onder de kont geven. Dappere vrouwen, 

meiden, transgender en intersekse personen creeren zo een wereld met meer rechtvaardigheid en 

plezier. In Nederland en wereldwijd.  

 

En ik vraag jou of je mee wilt doen. Want… Meisjes die vragen .... Ja precies: die maken feministisch 

activisme mogelijk!  

 

 

<Animatie of afbeelding: zie https://www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen> 

 

 

Waarom ik meedoe? 

Vrouwenrechten staan nog altijd onder druk. Gelukkig zijn er activisten die zich inzetten voor 

verbetering. Om deze groepen te kunnen steunen is geld nodig en ik help graag om dit in te zamelen. 

Zo bespaart Mama Cash kosten voor werving op straat of telefoontjes vanuit een callcenter. Op het 

kantoor van Mama Cash én online zamelen we in 10 uren zoveel mogelijk geld in met een team van 

toegewijde feministen: van donateurs tot bestuursleden en van bekende feministen tot medewerkers. 

 

Doe je mee?  

Hoe mooi zou het zijn als we samen in 10 uur die €10.000,- kunnen inzamelen?  Zo kunnen we meer 

projecten steunen van opkomende activisten die iedere dag strijden voor de rechten van vrouwen, 

meiden, transgender en intersekse personen. En jouw steun doet er toe: 

• Doneer eenmalig of wordt maandelijks donateur: www.mamacash.org/nl/geef-nu 

• Deel deze actie met je eigen netwerk. Op www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen lees je meer 

over deze actie en vind je afbeeldingen en teksten die je kunt delen, bijvoorbeeld per mail, op je 

Facebook of via Whatsapp. 

 

Enorm bedankt! 

https://www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen
http://www.mamacash.org/nl/geef-nu
http://www.mamacash.org/nl/meisjes-die-vragen

