Knuffeltjes met uw advertentie, direct
advertising met een goed gevoel!
Steun Puur Foundation en bereik aanstaande ouders in Arnhem en omgeving
Sinds 2011 steunt Puur Foundation de kraamkliniek van het Jammeh Foundation for Peace Hospital in
Serekunda, de grootste stad in Gambia. Jaarlijks bevallen hier ruim 7000 vrouwen. De moeder- en babysterfte
in Gambia is door gebrek aan kennis en materiaal onnodig hoog. In deze kliniek zetten wij ons in voor veilig
moederschap. Doel? De onnodige moeder- en kindsterfte in Gambia laten dalen.
Puur Foundation bestaat volledig uit professionals die zich vrijwillig inzetten voor de kliniek, de medewerkers
én de moeders die daar bevallen. Met een team vroedvrouwen als harde kern geven we jaarlijks trainingen
en voorlichting in Gambia. Moeders in Gambia krijgen, dankzij Puur Foundation, voorlichting en advies,
o.a. over borstvoeding en persoonlijke hygiëne in het kraambed. Door in Nederland restanten van
kraampakketten in te zamelen en te verschepen, kunnen deze, anders ongebruikte, producten in de kliniek
in Gambia gebruikt worden. Vier keer per jaar gaat een zending met kraammiddelen en andere medische
producten naar Gambia.
Puur Foundation is verbonden aan Verloskundig centrum Puur Vroedvrouwen in Arnhem. Jaarlijks komen
hier vele honderden zwangere vrouwen voor verloskundige zorg. Het knuffeltjesproject is ontstaan als één
van de manieren waarop we geld inzamelen om onze activiteiten te kunnen betalen. Iedere vrouw die bij Puur
Vroedvrouwen komt, krijgt aan het begin van de zwangerschap een knuffeltje met daaraan een set kaartjes.
Uw bedrijf of product kan op één van die kaartjes staan!

De knuffeltjes zijn gemaakt door vrijwilligers, van materiaal dat in Gambia bij de lokale
ondernemers is gekocht. Uw bijdrage zorgt rechtstreeks voor de verbetering van de
geboortezorg in de kraamkliniek in Serekunda. De knuffelactie is gestart in 2013 en wordt
nog altijd zeer positief beoordeeld. Zowel door de ontvangers als door de adverteerders.

Wat bieden wij u als ondernemer? Direct advertising voor 200 euro. Voor 200 euro komt aan 500 knuffels
een kaartje met tekst of aanbieding van uw bedrijf te hangen. Deze knuffels worden aan elke zwangere in
de praktijk van Puur Vroedvrouwen uitgedeeld. Uw bedrijf staat zo vol in de aandacht van de aanstaande
moeders en vaders, een doelgroep waaruit zeker klantcontacten zullen ontstaan.
Per knuffel komen er tussen de 8 en 10 unieke adverteerders. De doorlooptijd van 500 knuffels is ongeveer
een half jaar.

Doet u mee? Of heeft u nog vragen?
Neem contact op met Ellen Plaschek,
eplaschek@puurvroedvrouwen.nl
06 246 464 56

Voorwaarden en Overeenkomst adverteren Knuffeltjesactie
Ontzettend fijn dat u interesse heeft in veilig moederschap in Gambia en mee doet aan de
knuffeltjesactie van Puur Foundation. Kijk voor meer informatie op www.puurfoundation.nl.
Voorwaarden
•	Indien u op het kaartje een kortingsactie wilt vermelden, dan is deze gedurende de gehele doorloop
periode geldig, met een marge van minimaal 3 maanden. Nadat de 500 knuffels uitgedeeld zijn dan
ontvangt u een bericht. We verwachten een doorloop van ruim 6 mnd.
•	De advertentie mag onder geen beding de WHO code ten aanzien van de borstvoeding schaden.
Wij zullen dit voordat de kaartjes gedrukt worden aangeven, waarna er een herziening kan plaatsvinden.
Wij dragen zorg voor het uitdelen van de knuffeltjes binnen onze praktijk, Puur vroedvrouwen en er zal
een bewijsexemplaar naar u gezonden worden.
•	De kaartjes worden professioneel gedrukt, zonder verdere kosten. Er bestaat een mogelijkheid de
advertentie tegen kostprijs op te laten maken door een ervaren grafisch vormgever. Vraag hiervoor
vrijblijvend een offerte aan.
•	De knuffels worden vervaardigd van in Gambia aangeschafte stoffen, zijn op eerlijke wijze geproduceerd
door vrijwilligers en zijn van 100% gewassen katoen met een anti allergene vulling.

Overeenkomst
Ja, wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om te adverteren aan de knuffels en daarmee
Puur Foundation te ondersteunen.
	Wij betalen € 200,- voor 500 uit te delen knuffels.
•
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•
•
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	De

advertentie maken wij zelf en leveren we aan in HR PDF (afmeting 75x150mm + 3 mm afloop)
willen graag een offerte voor het opmaken van de advertentie
	Wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om te adverteren aan de knuffels, maar willen Puur
	Wij

Foundation wel graag ondersteunen en doneren €
	Wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om te adverteren aan de knuffels, maar willen wel graag op
de hoogte blijven van het project.
Het bedrag dient u binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur over te maken op
bankrekeningnummer: NL27 TRIO 0390 9735 72
Ten name van Puur Foundation, Arnhem o.v.v knuffeltjesactie
Ondertekening Puur Foundation

Ondertekening adverteerder

