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Handleiding

Beste Dierenarts,
Bedankt voor uw deelname aan onze campagne “Koop een geit”.
U kent ons verhaal intussen, maar uw klanten nog niet.
Help onze boodschap te verspreiden en laat ook uw klanten kennismaken met Dierenartsen Zonder Grenzen.
Dit zou u kunnen doen:
Zorg voor een eerste kennismaking in uw wachtzaal. U ontving van ons een promokit met een affiche en
kaartjes. Hang de affiche omhoog in uw wachtzaal, leg de kaartjes in het oog of deel ze uit aan uw klanten.
Benadruk de voordelen voor uw klanten. Bij aankoop van minstens één geit geniet een volwassene bij
dierenpark Pairi Daiza van het kindertarief en maken ze kans op een familieticket. Bovendien zijn giften vanaf
40 euro fiscaal aftrekbaar. Zo kan u wel 45% van uw gift terugkrijgen via de belastingen. Daarnaast steunt u een
goed doel en helpt u Afrikaanse gezinnen aan een beter leven, zonder honger en armoede.
Zet een spaarpot in de kijker. Net als u kunnen uw klanten online een geit kopen voor 50 euro, een kleine kudde
voor 200 euro of een grote kudde voor 500 euro. Alle informatie vinden zij via www.koopeengeit.be. Indien uw
klanten minder dan 50 euro willen geven, dan kan dit ook. Zet een spaarpot in de kijker waar ze hun vrijblijvende,
contante bijdrage in kunnen deponeren, of reken de gift bij de betaling van de consultatie, en stort het ingezamelde
geld aan het einde van de campagne door aan Dierenartsen Zonder Grenzen: op rekeningnummer
BE73-7326-1900-6460 (CREGBEBB) met als communicatie “giften klanten Koop een geit”. Via de site kan u
een formulier downloaden als bewijs en registratie van de giften van uw klanten. Deze formulieren dient u aan
Dierenartsen Zonder Grenzen te bezorgen voor de verdere administratieve opvolging van de giften. Het is belangrijk deze lijsten ten laatste op 1 januari 2016 te krijgen voor de afhandeling van de fiscale attesten.
Geef een extra woordje uitleg. Vragen uw klanten spontaan om meer uitleg bij onze campagne?
Of weet u op voorhand al wie zeker geïnteresseerd zal zijn? Vertel ons verhaal door! Hieronder leest u het nog
eens in een notendop.
Wie zijn we? Dierenartsen Zonder Grenzen bestaat voor en door dierenartsen, waar ook ter wereld.
Want dankzij uw steun kunnen lokale dierenartsen het vee van miljoenen kansarme veehouders in Afrika gezond
houden. Met uw duwtje in de rug kunnen ze dus een menswaardig bestaan opbouwen voor Afrikaanse families.
Koop een geit! Met deze Dierenartsen Zonder Grenzen campagne springen we in de bres voor onze Afrikaanse
collega’s en kansarme gezinnen van Mali tot Tanzania. U kan hen een duwtje in de rug geven door een geit te
kopen. Een geit? Ja, een geit! Hiermee schenken we Afrikaanse families een onbetaalbare toekomst.
Waarom een geit? De klassieke redenen zijn gekend: melk en mest. Maar er zit meer in een geit dan u denkt.
De start van een hoopvolle toekomst bijvoorbeeld. Hoe? Een geit werpt 1 tot 2 jongen per jaar die in nood verkocht
kunnen worden. Zo voorzie je families van nieuwe inkomsten en dus ook van onderwijs, medische zorgen, kledij,
voeding, … Schenk Afrikaanse families een geit en je schenkt hen zoveel meer.
Geit gekocht! En nu? U koopt een geit, wij doen de rest. Met uw bijdrage zorgt Dierenartsen Zonder Grenzen voor
de verzorging van de dieren en de opleiding en begeleiding van de families. Want alleen een gezonde geit biedt
een gezonde toekomst.
Succes en, natuurlijk, bedankt!
Dierenartsen Zonder Grenzen

