MUSIC

TANDERUIS

ORGANISEER JIJ EEN ACTIE
TEN VOORDELE VAN TANDERUIS?

De week voor Kerstmis wordt opnieuw De Warmste
Week en geen Warmste Week zonder warme acties.
Daarvoor rekenen we op jullie. Kies Tanderuis als
jouw goed doel en registreer jouw actie.

REGISTREER JOUW

WARMSTE ACTIE

ALLE INFO OP KEERZIJDE

www.tanderuis.be • dewarmsteweek.stubru.be

MUSIC

TANDERUIS

De actie ‘Music for Life’ van Studio Brussel richt zich ook dit jaar op Vlaamse
vzw’s. Tanderuis vzw is reeds goedgekeurd als mogelijk goed doel door de
Koning Boudewijn Stichting. Concreet betekent dit dat vanaf nu iedereen een
actie op touw zetten om Tanderuis vzw financieel te steunen. Tanderuis vzw stelt
zelf onderstaand project voorop waarvoor geld kan ingezameld worden:

ASStheek
De ASStheek is een onthaal- en informatiecentrum met documentatie over autismespectrumstoornissen (afgekort ASS) ten dienste van hulpverleners, mantelzorgers, ouders en iedereen die
iets te weten wil komen over autisme. De ASStheek omvat een spelotheek, mediatheek, snoezeltheek en bibliotheek. Je kan er ook advies op maat krijgen als je vragen hebt over autisme. We
willen met de opbrengst van Music for Life ons onthaal- en informatiecentrum verder uitbouwen
met aangepast materiaal voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

STAPPENPLAN

We hopen dat er heel wat acties ten voordele van Tanderuis vzw zullen worden opgezet! Wil jij
Tanderuis vzw steunen? Zet dan volgende stappen:
1.
2.
3.

Bedenk een actie om geld in te zamelen.
Surf naar https://dewarmsteweek.stubru.be/zoeken.
Zoek Tanderuis in de lijst van goede doelen en klik op TANDERUIS om het vak open te
vouwen.
REGISTREER JOUW
4. Klik op de REGISTREER JOUW WARMSTE ACTIE-button
WARMSTE ACTIE
5. Vervolledig het formulier met alle gevraagde info.
6. Is dit je eerste actie, registreer je dan en kies VERSTUUR. Vervolgens ontvang je een mail
met de vraag om je registratie te bevestigen. Doe dit door op de BEVESTIG-button in de
mail te klikken.
7. Ben je al geregistreerd, kies dan INLOGGEN.
8. Je ontvangt een mail met een link naar jouw ‘dashboard’ waar je jouw actie(s) verder kan
opvolgen.
9. Organiseer jouw actie tussen 5 september en 24 december 2016.
10. Stort je geld door aan de Koning Boudewijnstichting adhv de instructies op jouw
persoonlijk dashboard.
TANDERUIS ZAL DE OPBRENGST VAN JOUW ACTIE ONTVANGEN
EN IS JOU EEUWIG DANKBAAR!
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