MUSIC
TANDERUIS

ORGANISEER JIJ EEN ACTIE TEN
VOORDELE VAN TANDERUIS?
REGISTREER JOUW

WARMSTE ACTIE

Alle info op keerzijde
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.

www.tanderuis.be • dewarmsteweek.stubru.be

MUSIC

TANDERUIS

REGISTREER JOUW WARMSTE ACTIE
Tanderuis vzw is geregistreerd als goed doel voor Music
for Life. Dit betekent dat iedereen tot 23 december 2017
een actie kan organiseren ten voordele van Tanderuis.
Het ingezamelde geld zullen wij aanwenden voor een project van online
hulpverlening voor jongeren met autisme waar we in 2018 mee van start
gaan. Hiermee willen we naast de bestaande face-to-facegesprekken een
laagdrempelig en interactief alternatief bieden. We zijn ervan overtuigd dat
deze visuele vorm van communicatie perfect aansluit bij de leefwereld en de
noden van deze jongeren. Concreet denken we onder andere aan het opzetten
van een chatbox.

Ben je reeds geregistreerd op dewarmsteweek, dan kun je inloggen op je dashboard
en van daaruit een nieuwe actie op touw zetten voor Tanderuis. Anders volg je
onderstaande stappen:
1. surf naar de https://dewarmsteweek.stubru.be
2. klik op de button ‘REGISTREER JOUW WARMSTE ACTIE’
3. Stap 1: zoek Tanderuis in de lijst van goed doelen en klik op Tanderuis in de lijst
van resultaten
4. Stap 2: vul het registratieformulier in (de naam van je goed doel staat reeds
correct ingevuld)
5. Kies REGISTREER vermits dit jouw eerste actie is
6. Maak een profiel aan door alle vereiste velden in te vullen en kies verstuur
7. Niet vergeten! Je ontvangt een mail ter bevestiging. Klik op de button
‘BEVESTIG’ in die mail.
Proficiat! Je actie is geregistreerd. Via je dashboard kun je nu verder aan de
slag (bvb. affiche maken). Op https://dewarmsteweek.stubru.be/faq kun je een
antwoord vinden op al je vragen (bvb. hoe stort ik mijn opbrengst?).
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