
Write for Rights - Nieuw in 2019 

Write for Rights organiseren is altijd een hele klus. Om het zo makkelijk en succesvol mogelijk te 

maken hebben we, mede op jullie verzoek, dit jaar een aantal veranderingen: 

• Een speciale website voor organisatoren: writeforrights.nl/organiseren. 

• Een speciale website voor scholen: writeforrights.nl/scholen.  

• Bestellen = aanmelden. Je hoeft je dus niet apart aan te melden. Zodra je materiaal bestelt 

sta je op de lijst als organisator en houden wij je op de hoogte met ongeveer een e-mail in 

de maand. Die mailings vind je ook bij tips & materialen. 

• We schrijven dit jaar brieven voor jongeren. Wil je weten voor wie? Kijk op de website. Daar 

staan nu negen zaken, waarschijnlijk worden dat er tien. 

• Voorbeelden van het drukwerk staan zo snel mogelijk online.  

• We investeren meer in promotie van de 1000 (!) lokale evenementen die jullie samen 

hopelijk ook dit jaar weer organiseren.  

• Nieuw op de website: Je kunt heel makkelijk een webpagina aanmaken voor jouw 

evenement. Met die pagina kun je mensen uitnodigen en reclame maken. Alle evenementen 

komen samen in een makkelijk doorzoekbare kaart van Nederland. We laten je snel weten 

hoe dit in zijn werk gaat. 

• We zorgen voor meer reclame voor de lokale evenementen. 

• We proberen iedere organisator voor én na 10 december even te bellen. Zo hopen we jullie 

te kunnen bijstaan als dat nodig is, en ook garanderen dat iedereen op de hoogte is van 

belangrijke zaken. 

• Nieuwe materialen: 

o Een opgefriste handleiding. 

o A3 posters ipv A2 posters 

o Kledingstickers om vrijwilligers herkenbaar te maken 

o Een afdrukbaar overzicht van successen van eerdere Write for Rights. 

o Geen collectedoosjes, maar stickers waarmee je van een pot of doos een brievenbus 

of collectebus kunt maken 

o Telkaarten waarmee je op een leuke manier kunt tellen hoeveel brieven er 

geschreven zijn. 

o Een overzicht van alle cases op de onderleggers (placemats) zodat je in één 

oogopslag kunt zien voor wie we schrijven. 
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