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Tip 1
Neem je collectebus 
mee naar je werk en 
vraag je collega’s om 

een donatie. 

Tip 3
Collecteer tussen 18:00 
en 20:00 uur. Dan zijn 

de meeste mensen 
thuis. 

CollectetipsCollectetips

De collecteopbrengst stijgt! Vorig 
jaar haalden we met de collecte 
aan de deur en online meer op dan 
in 2017, namelijk het fantastische 
bedrag van € 1.160.713. Een 
geweldige prestatie van alle 
collectevrijwilligers! Help je mee 
om dit jaar de € 1,2 miljoen te 
halen?

Geen contant geld? Scan de  
QR-code. Dit jaar zit er een 
nieuwe sticker met twee QR-
codes op de collectebus. Hiermee 
kunnen mensen snel, makkelijk 
en veilig doneren via hun mobiele 
telefoon. Deze sticker vervangt 
het collectelabel. De pilot met  
de pinbus is afgelopen.  
Benieuwd hoe de QR-codes 
precies werken? Bekijk de video 
op diabetesfonds.nl/qr-collecte
 
Maar liefst drie van onze collecte-
vrijwilligers hebben in 2019 
een koninklijke onderscheiding 
ontvangen voor hun inzet: Wim 
Smink, Cobie Wieringa-De Vries 
en Janke Annema-Abma. Van 
harte gefeliciteerd!

In samenwerking met Diabetes-
vereniging Nederland (DVN) 
organiseren we een bijzondere 
Type 1-bijeenkomst op 13 
november. Deze staat in het 
teken van Wereld Diabetes Dag. 
Tijdens de bijeenkomst gaan we 
met elkaar in gesprek, vertellen 
wetenschappers over hun 
onderzoek én wordt de prijs voor 
Het Beste Diabetesidee uitgereikt. 
Meld je aan via diabetesfonds.nl/
type-1-bijeenkomst

NieuwsNieuws

Tip 2 
Geen contant geld? 

Verwijs naar de  
QR-codes op de  

collectebus of naar  
diabetesfonds.nl/geven

Tip 4
Collecteren mag op alle 
openbare plekken. Zoek 
drukbezochte plekken 

op zoals winkelcentra of 
het stadscentrum. 

Tip 5
We zijn altijd op zoek 
naar nieuwe collecte- 

vrijwilligers. Merk je aan 
de deur dat iemand  

interesse heeft? Verwijs 
hem dan naar  

diabetesfonds.nl/ 
collecte

Bloem: ‘Ik zit in de brugklas en houd van 
tekenen, pianospelen en karate. Maar diabetes 
is daar altijd bij. Ik heb nooit een moment 
rust. Ik moet mezelf de hele tijd in de gaten 
houden, opletten wat ik eet, rekening houden 
met gym. 
Als mijn bloedsuiker te laag is, lijkt het net 
of alles om me heen een droom is. Ik kan 
ook flauwvallen, niet fijn op school. Als mijn 
bloedsuiker te hoog is, krijg ik hoofdpijn, 
ben ik moe of heel druk of verdrietig. Bij 
vriendinnen logeren gaat niet, omdat hun 
ouders niet weten wat ze moeten doen als er 
iets misgaat.  
Veel mensen weten niet wat diabetes inhoudt. 
Ze zeggen: “Dat heeft m’n oma ook”, maar 
dat is een ander type diabetes. Laatst stond 
ik in de rij voor de Python in de Efteling 
en was mijn bloedsuiker te laag. Ik werd 

Bloem (13) is het gezicht van 
de campagne van het Diabetes 
Fonds. Bloem woont in Breda 
en heeft sinds haar zesde 
diabetes type 1.

Collecteer voor…Collecteer voor…
Bloem en 1,2 miljoen anderen

Help mee!
Van 28 oktober tot en met  
2 november collecteren we voor 
Bloem en 1,2 miljoen anderen met 
diabetes in Nederland. Doe jij ook 
(weer) mee? Of ken je nog iemand 
die wil helpen? Aanmelden kan via 
diabetesfonds.nl/collecte

‘Ik wil  
gewoon 
alles doen,  
net als 
andere 
kinderen’

helemaal naar. Tegen de richting in moest 
ik terug. Mensen zeiden: “Aansteller, je 
durft zeker niet.” Mijn vader en moeder 
zeggen dat onderzoekers ver zijn met een 
kunstalvleesklier die ervoor zorgt dat ik 
zelf niet de hele dag hoef op te letten. Dat 
zou echt super fijn zijn.’
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Ren ook mee 
Op zaterdag 12 oktober 
organiseren we de New York 
Mini Marathon in Rotterdam. 
Samen halen we sponsorgeld 
op voor genezing van diabetes. Schrijf je in of 
word vrijwilliger: newyorkminimarathon.nl

Nieuwe statiegeldposter 
Met de poster roepen we men-
sen op om hun statiegeldbon 
te doneren aan het Diabetes 
Fonds. Hangt er in jouw super-
markt nog geen poster bij de 
flessenautomaat? Download dan 
de poster op diabetesfonds.nl/
collectematerialen Start met online collecteren

Heb je niet de mogelijkheid om langs te deuren 
te gaan tijdens de collecteweek? Er is ook een 
online collectebus. Maak die eenvoudig aan op 
diabetescollecte.nl

Kunstalvleesklier geeft vrijheid terug 
Samen halen we geld 
op voor onderzoek 
naar genezing van 
diabetes en betere 
behandelingen zoals 
de kunstalvleesklier. 
De kunstalvleesklier geeft mensen met diabetes 
hun vrijheid terug én vermindert het risico op  
ernstige complicaties zoals nierschade, hartfalen 
en blindheid. Al 15 jaar lang werkt Robin Koops 
aan deze baanbrekende uitvinding. Mede dankzij 
de collecte kunnen we de kunstalvleesklier zo  
snel mogelijk beschikbaar maken.  
Lees meer op diabetesfonds.nl/kunstalvleesklier

Een fleurig bedankje
Wij zijn ontzettend blij met je inzet voor  
de collecte. Daar kunnen we je niet  
genoeg voor bedanken.  
Daarom krijg je mede 
namens Bloem - het gezicht 
van onze campagne - 
een bedankkaartje met 
bloemzaadjes. Veel succes!

 
 #ikcollecteervoor 
Komende collecteweek gaan er weer 
duizenden vrijwilligers op pad. We horen 
graag wat jou drijft om te collecteren voor 
het Diabetes Fonds. Maak een foto van jezelf 
met de collectebus en gebruik de hashtag 
#ikcollecteervoor en tag @diabetesfonds 
op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. 
Zo geven we samen meer bekendheid aan de 
collecteweek!

Waar doen we het voor? 

In 2018 kwam 

13% van de 
totale inkomsten 
uit de collecte. 

Mede dankzij 
de collecte 

besteedden we 
vorig jaar ruim  

€ 7 miljoen  
aan onderzoek 
en voorlichting. 

We kenden 32 
nieuwe onderzoeks-
projecten toe en  
19 werden er afgerond. 

Lees meer in ons jaarverslag:  
diabetesfonds.nl/jaarverslag

SamenSamen
Doen we het!


