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Hoe doe je het: fondsenwerven met een BBQ! 
 
Verschillende mensen maken gebruik van het lekkere weer door een BBQ te organiseren voor 
JDRF. Behalve een gezellige avond levert het ook mooi wat geld op voor jouw JDRF Walk 
actie! 
 
Hoe doe je dat? Een paar tips: 

 Nodig iedereen uit! Familie, vrienden, buren, collega’s – noem maar op!  

 Zorg voor een barbecue. Heb je deze niet zelf? Bij veel slagerijen kun je er eentje 
huren! 

 Vraag eens of de lokale slagerij je niet wil sponsoren door bijvoorbeeld de helft van je 
bestelling te doneren: dit scheelt voor jou in onkosten waardoor er meer geld over 
blijft voor JDRF. 

 Zorg voor voldoende ‘aanvullingen’ op het vlees. Die zijn vaak goedkoper dan het 
vlees zelf en mensen eten zich er snel aan vol. Hierbij kun je denken aan stokbrood 
met smeersels, salades (zelfgemaakt of gekocht), gepofte aardappels et cetera. 
Recepten nodig voor salades? Kijk eens hier! 

 Vraag iedereen om een eigen bijdrage die niet alleen jouw kosten dekt maar waar je 
ook nog een leuk bedrag per persoon aan overhoudt. Meld vooral iedereen dat je de 
BBQ organiseert voor een goed doel en misschien geven sommige mensen wel iets 
extra’s! 

 Veil de restjes! Heb je nog van alles over aan het einde van de avond? Geef het mee 
aan de hoogste bieder! Let hierbij wel op dat je het vlees niet te lang uit de koelkast 
laat. Ook drinken kun je mee veilen. 

 
Nu is natuurlijk niks zo verraderlijk als het Nederlandse weer. Wil je het zekere voor het 
onzekere nemen? Zorg voor partytenten! Die kun je huren, maar informeer vooral ook in je 
omgeving of iemand een partytent heeft.  
 
Smakelijk! 
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