
 

 

Wervende teksten voor fondsenwerving 

 

 

1. Begin je mail/brief altijd met: “Ik schrijf vandaag deze mail naar u omdat…” 

2. Schrijf je mail van persoon tot persoon en schrijf niet vanuit je organisatie. Dus niet “Stichting 

X zet zich in mensen met chronische Qkoorts…” maar “Vindt u het ook zo schrijnend? Dat er 

geen onderzoek plaatsvindt voor mensen met deze akelige ziekte?” 

In feite schrijf je alsof je een persoonlijk gesprek voert met de lezer. Vermijd woorden zoals 

‘we’ en ‘wij’. 

3. Gebruik het woord ú’ veel. Het liefst  in elke zin. Vermijd zoveel het woord ‘ik’. 

4. Benoem vaak waarom de lezer vandaag moet doneren en wat het resultaat is van doneren. 

Wat kan de lezer  doen om mensen met chronische Qkoorts te ondersteunen. 

5. Benoem niet het beoogde resultaat van donaties maar vertel de ‘unfinished story’. Ze dienen 

te weten hoe het is om met deze ziekte te leven. Benoem zo mogelijk voorbeelden.  

Bijvoorbeeld: “Shaun is 52 jaar een leeft met chronische Qkoorts. Zijn leven hangt aan een 

zijden draadje en de kans is groot dat hij binnen 5 jaar komt te overlijden. Stelt u zich voor. 

Uw partner die over 5 jaar geen verjaardag meer viert. Dat u over 5 jaar alleen kerst moet 

vieren vanwege het verlies.  En dat alleen omdat er geen onderzoeken plaatsvinden voor 

deze ziekte. Voor Shaun is dit de keiharde werkelijkheid”. 

6. Hoe lost de gift het probleem op? Omschrijf niet hoe jouw organisatie dat doet maar juist 

hoe de lezer kan bijdragen aan de oplossing. “Uw gift zorgt ervoor dat Shaun weer een 

sprankje hoop durft te hebben..”  

7. Vraag de donor om vandaag nog een gift te doen.  

8. Gebruik eenvoudig leesbare taal.  

9. Gebruik onder aan je brief P.S.  Waarom is de gift nodig is en wat de gift zal doen voor het 

goede doel. Dit is een optelsom van je brief.  

10. Benoem een deadline of datum.  

11. En nogmaals: schrijf niet vanuit je organisatie. De organisatie mag er niet tussen zitten.  De 

lezer moet het gevoel hebben dat hij de oplossing kan bieden.  

 

Dit is een gratis download van De FilantroTante. Kom je er niet uit en heb je meer ondersteuning 

nodig? 

Kijk dan op de website: www.filantrotante.nl of mail voor meer informatie 
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