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Een mooi kerstpakket, een sfeervol diner of een feestje; december is dé maand om collega’s en relaties te 
bedanken voor de goede samenwerking. Maar het is ook een periode waarin we ons bewuster zijn van de 
crisissen in de wereld, waarbij kinderen vaak het zwaarst worden getroffen. Kom samen met collega’s en 
UNICEF in actie voor kwetsbare kinderen en zorg met elkaar voor een hoopvol 2023.

Geef kinderen kansen cadeau
Maak impact met uw bedrijf tijdens de feestdagen
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Hulp is nu nodig 
Kinderen wereldwijd hebben onze gezamenlijke hulp hard nodig: als gevolg van 
de coronapandemie, langdurige conflicten en klimaatverandering leven meer 
kinderen in armoede, gaan minder kinderen naar school en is goede zorg voor 
velen niet of nauwelijks toegankelijk. Dit kunnen we veranderen en daarbij is 
de steun van uw bedrijf onmisbaar. Een samenwerking met UNICEF draagt 
bovendien bij aan het behalen van uw mvo-doelstellingen. Én het stimuleert voor 
trots, betrokkenheid en verbinding onder de medewerkers.

Waar gaat de bijdrage naartoe? 
UNICEF investeert de steun van uw bedrijf bijvoorbeeld in duurzame zorg, 
onderwijs, water, voeding en een veilige plek voor kinderen in en rondom 
Oekraïne. We zijn er ook voor kinderen op de vlucht in onder andere Syrië, 
Libanon en Afghanistan. We zorgen dat zij naast deze hulp in de wintermaanden 
extra levensreddende dekens, warme kleding en schoenen krijgen.

Duurzame samenwerking 
Veel bedrijven steunen UNICEF’s werk met een ongeoormerkte donatie als deel 
van hun jaaromzet, een sponsorbudget of vanuit een aparte stichting. Andere 
bedrijven bundelen de krachten van medewerkers, of betrekken klanten bij 
een actie. Een ongeoormerkte donatie stelt ons in staat om op een effectieve 
en structurele manier (nood)hulp te geven aan de meest kwetsbare kinderen, 
daar waar hulp het hardst nodig is. Binnen grotere samenwerkingen bestaat de 
mogelijkheid om producten, kennis of expertise van het bedrijf in te zetten voor 
internationale programma’s.
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In het Syrische vluchtelingenkamp 
Al Hol, Hasakah, krijgen kinderen 
warme kleding en dekens om de 
winter te doorstaan.
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KOM IN ACTIE

Pakje kansen voor kinderen 
Met een mooi kerstpakket 
voelt elke werknemer zich 
gewaardeerd. Vergroot die 
waardering nog eens door 
voor elk kerstpakket één 
pakje kansen voor kinderen 
te doneren. Bijvoorbeeld 
gevuld met dekens, kleding, 
schoolspullen of goede 
voeding. De pakjes gaan 
desnoods met pallets! Een 
andere mogelijkheid is dat uw 
medewerkers een waardebon 
krijgen die zij kunnen doneren 
aan een goed doel.

Deel het kerstdiner
Het kerstdiner is een 
feestelijke manier om het jaar 
af te sluiten met collega’s. 
Geef het diner extra glans 
door voor elke medewerker 
een bedrag te schenken 
aan UNICEF. Wij kunnen 
dit omzetten in gezonde 
maaltijden voor kinderen. 
Samen met collega’s het 
kerstdiner bereiden, is een 
andere waardevolle manier 
om het jaar af te sluiten. Uw 
medewerkers kunnen een 
donatie doen ten bate van 
UNICEF en het bedrijf kan 
de opbrengst aanvullen of 
verdubbelen.  

Eenmalige kerst- of 
eindejaarsgift 
Met een kerst- of 
eindejaarsgift vanaf € 50.000 
kan uw bedrijf aan een 
specifiek UNICEF-project, 
thema, of land doneren. Het 
is een bijzondere manier om 
samen met medewerkers 
inhoud te geven aan 
de maatschappelijke 
doelstellingen van uw bedrijf. 
UNICEF-experts komen graag 
langs – bijvoorbeeld tijdens 
een eindejaarsevent - om te 
laten zien welke impact deze 
steun heeft op het leven van 
kinderen.
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UNICEF Nederland
Bezuidenhoutseweg, 74
2594 AW Den Haag
Nederland
Tel. 088 444 96 66,
E-mail: info@unicef.nl
www.unicef.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Volg UNICEF op

Wilt u concrete invulling geven aan een decemberactie, –evenement of bent u benieuwd naar een duurzaam 
partnerschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen kunnen we echt blijvend positieve impact 
maken op het leven van kwetsbare kinderen. 

https://www.facebook.com/unicefnl
https://www.linkedin.com/company/unicef-nederland/
https://twitter.com/unicefnl
https://www.instagram.com/unicefnederland/
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