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In de loop van de jaren is er een veelheid aan acties ten behoeve van
Joy of a Toy geweest. Soms ontvangen we een verzoek van iemand
die Joy of a Toy een warm hart toedraagt waarbij gevraagd wordt om
ideeën voor dergelijke acties om geld te genereren voor ons project in
Kalwala’s Village. In deze nieuwsbrief doen we enkele suggesties, soms
geïnspireerd door acties uit het verleden en een enkele keer door
acties die gepland zijn voor de nabije toekomst.
Graag houden we ons natuurlijk aanbevolen voor andere suggesties.
We zullen de onderstaande en eventuele andere aan te dragen
ideeën te zijner tijd ook op de site van Joy of a Toy
(http://www.joyofatoy.nl/) publiceren, uiteraard met de bedoeling het
zo eenvoudig mogelijk te maken voor donateurs/sponsoren
/sympathisanten van Joy of a Toy om iets te organiseren.
Mocht je iets als het onderstaande willen organiseren, dan vinden we
dat natuurlijk prachtig. Het kan wellicht geen kwaad om in dat geval
van te voren contact met ons op te nemen. We kunnen dan
desgewenst ondersteuning bieden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm
van hand- en spandiensten maar dat kan ook door
voorlichtingsmateriaal (folders, presentaties) te leveren. Laat het ons
weten en we zullen kijken wat er gedaan kan worden. Bedenk ook dat
alles wat je organiseert, prima is. Het hoeft niet meteen een enorm
gebeuren te worden. Vaak is klein en bescheiden beginnen een
goede basis om iets in de toekomst te kunnen herhalen. Zo’n
kleinschalige aanpak is misschien zelfs beter dan meteen hard van
stapel te willen lopen.

Sponsorloop
Een sponsorloop kan heel geschikt zijn voor scholen en
sportverenigingen. Joy of a Toy maakt zichzelf dan via een presentatie
van de organisator bekend bij een school of een sportvereniging. De
school of vereniging organiseert dan de sponsorloop. Elk deelnemend
kind kan zich via familie of bekenden laten sponsoren. Dit kan via een
vast bedrag of via een gift per gelopen rondje. In overleg met ons is
het wellicht ook mogelijk iedere deelnemer na afloop een
herinnering/bedankje van Joy of a Toy te geven.
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T-shirt-actie
Je kunt bijvoorbeeld 100 shirts laten bedrukken met het logo van Joy of
a Toy. Een dergelijke actie vergt uiteraard wel enige investering. Denk
aan inkoops- en productiekosten per shirt van ongeveer 6 euro. Je zou
zo’n shirt dan kunnen verkopen voor, zeg, 12 euro. Een actie als deze
vraagt dus om een zekere investering. Maar de opbrengst is, behalve
de ‘winst’ in euro’s, ook een vergroting van de naamsbekendheid van
Joy of a Toy. Overigens zijn we op dit moment als bestuur van de
Stichting bezig met het zelf op poten zetten van een dergelijke actie.
Maar dat hoeft jou er natuurlijk niet van te weerhouden ook iets
dergelijks te gaan doen.

Loterij
De Grote Clubactie spreekt voor zich. Zie de aktievoorwaarden op
internet: http://www.clubactie.nl/. Bij De Grote Clubactie betaalt men 3
euro per lot waarvan dan 2,40 euro naar de vereniging gaat. Je kunt als
club besluiten met de actie mee te doen en de opbrengst ter
beschikking te stellen aan Joy of a Toy. Door je aan te sluiten bij een
dergelijke actie heb je zelf als club het voordeel dat je geen omkijken
hebt naar prijzen en dergelijke.
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Markt met spullen uit Kalwala’s Village
Een actie als de hier bedoelde is erg bijzonder maar zal ook heel veel
voorbereiding/organisatie vragen. Mocht je dit van plan zijn, dan lijkt het
ons zeker raadzaam hierover ruim van te voren met ons contact op te
nemen. Bij een actie als deze zou je dan producten die in Kalwala’s Village
gemaakt zijn, in Nederland proberen te verkopen. Omdat er in dat geval
van alles aldaar geproduceerd en naar Nederland geëxporteerd zou
moeten worden, zal dit een erg tijdrovende klus zijn. Aan de andere kant is
dit misschien wel de mooiste actie die denkbaar is: mensen uit Kalwala’s
Village genereren op deze wijze uiteindelijk min of meer zelf hun eigen
inkomen.

12-uurs- of 24-uurs-sportwedstrijden
Waar moet je dan aan denken? Je zou als schaakteam van 4 personen
gedurende een periode van 12 uur tegen andere schaakteams kunnen
spelen. Met 25 minuten speeltijd per persoon op de (schaak)klok duurt een
wedstrijd dan (maximaal) 50 minuten. Dat maakt met 10 minuten pauze en
wisseltijd een uur per wedstrijd. Tegenstanders kunnen zich inschrijven en
betalen 50 euro per team. Het team met het beste resultaat krijgt een
aandenken. Per mail kunnen teams, denk daarbij aan schaakverenigingen
maar uiteraard kun je hier vrij je fantasie gebruiken, uitgenodigd worden.
Natuurlijk kan een vergelijkbare actie ook voor andere sporten uitgewerkt
worden. Onze inschatting is dat je, vanwege het ‘goede doel’ van een
dergelijke actiedag, zeer waarschijnlijk korting kunt krijgen bij het huren van
de ruimte dan wel de lokatie voor de betreffende wedstrijden. Overigens
wordt een actie als deze binnenkort door Luuk en Arie bij
Schaakvereniging De Penning georganiseerd.
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Inzameling
We hebben in het verleden al diverse keren gezien dat mensen die zich
op de een of andere wijze betrokken voelen bij ons project, besluiten
een inzameling of collecte te houden. Dit gebeurt vaker bij
Kerstvieringen maar ook verjaardagen of jubilea zijn wel door vrienden
van Joy of a Toy gebruikt om geld bij elkaar te brengen voor ons
project. Ook hiervoor geldt: mocht je aan zoiets denken, laat ons iets
weten. We kunnen je dan van informatie voorzien zodat degenen bij
wie om ondersteuning gevraagd wordt enig idee krijgen van dat wat er
in Kalwala’s Village tot op heden gebeurd is en ook een beeld kunnen
krijgen van wat er in de toekomst aldaar nog hopelijk staat te gebeuren.
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Je kunt het niet echt een actie noemen maar onlangs hebben we
mogen meemaken dat een van de mensen die Joy of a Toy al diverse
jaren ondersteund heeft, Joy of a Toy heeft opgenomen in zijn
testament. De persoon in kwestie is recentelijk komen te overlijden
waarna Joy of a Toy door de bij de realisatie van de erfens betrokken
notaris benaderd werd. Dat was het moment waarop we ervan op de
hoogte raakten: het was voor ons tot dan onbekend. We zijn de
betreffende donateur heel erkentelijk voor deze daad en we proberen
het geld dat Joy of a Toy waarschijnlijk medio 2010 gaat ontvangen uit
deze erfenis tot een apart en compleet project in het dorp te laten
leiden. Als het enigermate mogelijk is, zullen we de naam van de
betreffende ook terug laten komen in de betiteling van dat project.

P.S.
Op korte termijn zal er weer een ‘normale’ nieuwsbrief rondgestuurd
worden met daarin de nieuwste ontwikkelingen in Kalwala’s Village.

