
BEDRIJVEN & ORGANISATIES
Over de Nacht van de Vluchteling 
Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling één keer per jaar de Nacht van de Vluchteling. 
Duizenden deelnemers wandelen 10, 20 of 40 kilometer om samen zoveel mogelijk geld op te 
halen voor acute noodhulp en op een positieve manier aandacht te vragen voor de inmiddels 
100 miljoen mensen op de vlucht. Het is een nacht vol saamhorigheid, uitdagende kilometers en 
mooie ontmoetingen. 

Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie al jaren wereldwijd hulp aan mensen die op de vlucht zijn voor 
conflicten, geweld of natuurrampen. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Bij acute 
nood bieden we samen met lokale partners levensreddende noodhulp zoals medische zorg, onderdak, voedsel en 
schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met 
onderwijs en psychosociale steun voor de verwerking van traumatische ervaringen.  

Na twee uitdagende coronajaren organiseerden we in 2022 zes 40 kilometer en vier 20 kilometer routes.  
In totaal hebben 4.000 deelnemers een bedrag van 1.2 miljoen euro opgehaald! Hiermee konden we in totaal  
65.000 mensen helpen: 

• We herstelden waterputten in het droge Somalië; 
• Hielpen met cashhulp voor voedsel in Mali; 
• Konden drie mobiele klinieken laten rijden in moeilijk te bereiken gebieden in Syrië; 
• Zetten gezondheidsposten op om o.a. te helpen bij ondervoeding in Afghanistan; 
• Zorgden voor kleding, slaapzakken en veilig onderdak in Bosnië en Herzegovina; 
• Hielpen Oekraïense vluchtelingen met voedselhulp. 

In het weekend van 17-18 juni organiseren we vijf 40 kilometer routes. Deelnemers starten stipt om 00:00 uur  
en lopen van stad naar stad; Amersfoort – Utrecht, Tilburg – Eindhoven, Haarlem – Amsterdam, Rotterdam – Den Haag 
en Nijmegen – Arnhem. 

In de startsteden Amersfoort, Tilburg, Haarlem, Rotterdam en Nijmegen organiseren we op de zaterdag ook een  
10 en 20 kilometer avondroute. Deze beginnen rond 18:00 uur. 

Meedoen als bedrijf of organisatie aan de Nacht biedt mooie kansen voor teambuilding en stimuleert uw medewerkers om te 
bewegen en gezond te blijven. Samen maken jullie een onvergetelijke Nacht mee, waar iedereen nog lang over na zal praten. 

 
U kunt als werkgever op verschillende manieren 
jullie team ondersteunen, bijvoorbeeld door hen 
te helpen met een startdonatie, het opgehaalde 
bedrag te verdubbelen of hen te voorzien van 
exclusieve Nacht-merchandise met jullie eigen 
bedrijfslogo.
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HOE U NOG MEER KUNT HELPEN:
Een gift in natura 
Als bedrijf of organisatie kunt u uiteraard ook uw betrokkenheid tonen door een bijdrage te leveren in natura.  
Bied bijvoorbeeld uw producten aan bij een start- of rustlocatie voor de deelnemers.

Doe mee als vrijwilliger en/of deel de oproep
Niet meelopen, maar wel je steentje bijdragen aan de Nacht van de Vluchteling? Geef je dan samen met je collega’s 
op als vrijwilliger! Help bijvoorbeeld met de opbouw van een locatie, schenk thee of koffie onderweg of bezorg 
deelnemers een warm welkom bij de finish. 

Geef een Dag voor de Nacht 
Hebben uw werknemers bovenwettelijke verlofdagen en liggen deze ongebruikt op de plank? Dan kunt u uw 
werknemers de mogelijkheid bieden om hun verlofdag te doneren aan de Nacht. Zo geven zij een Dag voor de Nacht. 

U maakt uw medewerkers enthousiast om mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling. Zij gaan zelf aan de slag 
met het werven van meer deelnemers en sponsors.  
 
Wat kan de teamcaptain van ons verwachten? 
• Er kunnen maximaal 15 plekken gereserveerd worden u kunt contact met ons opnemen indien meer plekken 

gewenst zijn);  

• Het team krijgt toegang tot de speciale bedrijven toolkit met o.a.   
–   Een wervings e-mail om medewerkers te enthousiasmeren  
–   Gepersonaliseerde content om te gebruiken voor het werven van teamleden en/of sponsors:  
     º 1 x een social media post;  
     º 1 x een digitale flyer;   
     º Maximaal 10 x een fysieke posters op A2 formaat;  
     º Maximaal 10 x baliedisplay’s op A5 formaat.  
–   Toegang tot het kopen van exclusieve Nacht van de Vluchteling merchandise, die eventueel gepersonaliseerd  
    kan worden met een eigen logo. De deadline voor het bestellen van de merchandise is eind april. 

U helpt uw medewerkers met een startdonatie
Naast het promoten van de Nacht van de Vluchteling onder uw medewerkers en het reserveren van plekken,  
kunt u er ook voor kiezen om een financiële bijdrage te doen. Dit kan in de vorm van een zelf te bepalen startdonatie.  
Dit kan direct via IDEAL op de teampagina, maar wij kunnen ook een factuur opstellen.  
 
Een financiële bijdrage leveren aan het team is een mooie manier om uw betrokkenheid te tonen en om uw 
medewerkers een vliegende start te bieden met het ophalen van donaties.  

U verdubbelt het opgehaalde bedrag van uw medewerkers (Matchfunding) 
Staan uw medewerkers al ingeschreven als team en bent u trots op de inzet die zij tonen om sponsoren te vinden? 
Geef hen dan een extra steuntje in de rug door hun opgehaalde bedrag te verdubbelen. Het verdubbelen kan bij  
en tot elk gewenst bedrag. 


