
Geïnteresseerd in de beweegredenen van donateurs? 
In deze nieuwsbrief praten ze vrijuit.

Interviews en tekst© Sandra Krens  
san@teamcreatio.nl / teamcreatio.nl / 06-55137403

DONATEUR INZICHT: 2 a 3 x per jaar. 

Wat beweegt donateurs? Waarom geven zij - of juist niet?
Wat doet Paulien (60) bijvoorbeeld, als er weer eens een
telemarketeer vraagt om méér?
Lees ‘DONATEUR INZICHT’ (8 x per jaar)
 
Hartelijke groet van Sandra Krens,
copywriter en campagnecreatief fondsenwerving

PS  Geen interesse? Jammer. Stuur me een mailtje: san@teamcreatio.nl       
       Wil je deze informatie delen? Stuur deze mail gerust door! 

Paulien (60) : “Goede doelen zouden vaker moeten bellen”
 
Ik geef vooral voor mensen 

Stel, ik geef je 100 euro voor een goed doel. Wie zou je steunen?  “Ik zou de helft geven 

voor iets acuuts, via giro 555. Novib (sic) krijgt de andere helft, want dan gaat het ook naar 

acute doelen.” En als ik je 10.000 euro geef?  “De verdeling zou hetzelfde zijn. Aan Novib 

geef ik al jaren automatisch, en ook aan: Amnesty, Kankerfonds, Natuurmonumenten, 

Greenpeace, Hartstichting en Artsen zonder Grenzen. Verder steun ik wat verenigingetjes 

als Landschap Noord-Holland, hoewel ik eigenlijk vind dat in zo’n welvarend land de over-

heid in de natuur zou moeten investeren. Ikzelf geef vooral voor mensen, mensen die het 

slecht hebben. Juist omdat ik het goed heb: dan wil je een beetje helpen.” 

En dan word ik weer gebeld, en dan zeg ik altijd ja
Hoeveel geef je en wat motiveert je om te doneren? Totaal 500, 600 euro per jaar, buiten de 

acute dingen... Maar ja, dan word ik weer gebeld en vragen 

ze vriendelijk ‘wilt u het misschien verhogen met €1,50?’. Dan 

denk ik: ach het is maar 1,50 en dan zeg ik altijd ja. Goede 

doelen zouden vaker moeten laten bellen. Niet door een snot-

neus natuurlijk, maar  door iemand die dat echt overtuigend 

doet. Bij mij heeft dat evenveel effect als een brief. Hoewel 

- hele dikke enveloppen gooi ik weg, bijvoorbeeld die met de 

magazines van Artsen Zonder Grenzen, die lees ik niet. Zo zonde. Maar als er een envelop 

of mail komt over een acuut onderwerp, gaat die wel open.” 

Dat liever niet
Zijn er ook doelen die je niet zou steunen? “Zielige dieren hebben niet mijn prioriteit. Ik hou 

van dieren hoor, maar de echte dierenfans moeten daar maar voor geven. Een loterij zou 

voor mij ook niet de manier zijn om een goed doel te steunen; dan zou ik gewoon meedoen 

om te winnen. En verder ... het ligt er ook aan hoe ze binnenkomen, of ze bijvoorbeeld een 

e-mail met een pakkende kop sturen, zodat je die meteen gaat lezen. Maar ik zie liever 

geen enge leprastompjes. Ook hoef ik later geen post over wat ze gedaan hebben met mijn 

geld. Novib doet dat goed: die laten helder zien wat ze gáán doen en ze zijn heel praktisch. 

En verder wil ik eigenlijk altijd wel helpen als het nodig is. Helpen, dat dóe je gewoon. Tja, ik 

heb denk ik wel iets calvinistisch meegekregen van mijn moeder: je hóórt te geven. 

Opfrissers voor marketing en communicatie 
•	 Een telemarketeer met een doortimmerd verhaal kan veel resultaat opleveren 

•	 ‘Enge’ beelden kunnen de aandacht trekken maar ook averechts werken 

•	 De sleutel waarmee een envelop of mail open gaat: een sterke kop


