
 

 

 

 



Beste vrijwilliger van Rikolto,   

 

Bedankt voor je steun! Dankzij en samen met mensen zoals jij maken we overal onze droom waar: 

eten ‘lekker voor mens en planeet’! 

 
Lekker voor mens en planeet! Dat is de slogan van deze campagne. 
Onze wereld heeft nood aan een eerlijk, duurzaam en gezond voedselsysteem. Lekker voor de 
boeren, lekker voor ons, lekker voor de planeet. Daar werken we aan met Rikolto en daarvoor 
zamelen we geld in.

 

Naast de verkoop van de houten keukenlepels en pennen, dagen we dit jaar voor het eerst iedereen  

uit om een etentje ‘lekker voor mens en planeet’ te organiseren.  Want wat doe je met zo’n lepel? 

Juist. Lekker koken, voor mens en planeet. En met dat lekker koken, daar gaan we de wereld mee 

veranderen. We geven Het Grootste Diner ter wereld. 

Hoe doe je dat? Ga naar www.hetgrootstediner.be , registreer jouw etentje en nodig vrienden 

en/of familie uit. Door samen aan tafel te gaan, steunen we niet enkel Rikolto maar geven we een 

signaal aan voedingsbedrijven, overheden en elkaar om van eerlijk, duurzaam en gezond de 

normaalste zaak ter wereld te maken. 

 

We wensen je een leuke en succesvolle actie toe. Maar we willen je vooral van ganser harte 

bedanken voor je geweldige inzet. Neem gerust contact op met ons als je nog vragen hebt.  

 

Veel succes! 

 

An Kindermans (vrijwilligerscoördinator Limburg en Vlaams-Brabant) 

an.kindermans@rikolto.org 

Aäron De Fruyt (vrijwilligerscoördinator Oost- en West-Vlaanderen) 

aaron.defruyt@rikolto.org 

Filip Cuypers (vrijwilligercoördinator Antwerpen) 

filip.cuypers@rikolto.org 
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Praktische aandachtspunten:  
 
Sticker 100% Vrijwilliger 
 

We hebben voor alle verkopers en/of medewerkers een vrijwilligerssticker. Plak hem duidelijk 

zichtbaar op je bovenkledij. Deze sticker is tevens je verzekering. Voor het campagneweekend van 

10, 11 en 12 januari sloot Rikolto (Vredeseilanden) immers voor al haar vrijwilligers een verzekering 

af. Ook voor jou dus!  

 

Een duurzame en opvallende outfit 
 

Sinds vorig jaar hebben we een duurzame en opvallende outfit voor alle vrijwilligers: de Rikolto 

keukenschort. Geen plastieken hestjes meer maar een herbruikbare, katoenen keukenschort die ook 

verwijst naar waar we voor staan met onze organisatie. 

Trek hem dus zeker aan. Zo val je ook meer op in het straatbeeld, aan het warenhuis. 

 

Dé gadgets 
 

Dit jaar verkopen we houten keukenlepels en pennen (set van 2 stuks). Elk gadget kost €6. Vraag 

mensen vriendelijk of ze Rikolto (Vredeseilanden) willen steunen door een gadget te kopen. Bedank 

hen in ieder geval en overhandig ze, indien gewenst, een flyer. 

 

Daag mensen uit om mee te doen aan Het Grootste Diner 
 

Vanaf dit jaar willen we mensen ook uitdagen om een etentje te organiseren voor vrienden of 

familie. Een etentje, lekker voor mens en planeet. Bovendien steun je er Rikolto mee. 

Surf dus zeker eens naar www.hetgrootstediner.be . 

Geef alle mensen die een lepel kopen ook een kaartje mee (je kan de lepel in het kaartje schuiven) 

want hierop staat meer info over Het Grootste Diner. 

 

Zorg voor een aantrekkelijke verkoopstand 
 
Als je gaat verkopen aan een warenhuis, zorg dan dat je opvalt. Zorg ook voor een mooie en 

opvallende verkoopstand. Enkele tips: 

• maak gebruik van een winkelkar of voorzie een kleine tafel. 

• kleed de stand aan met affiches van de actie, een Rikolto-vlag enz 

• wees creatief en knutsel zelf iets voor de stand 

• presenteer de lepels met kaartjes, pennen, flyers door ze uit te stallen 

• spreek mensen aan maar op een vriendelijke, beleefde manier 

• voorzie een collectebus voor vrije giften 

 

 

Betalen met de smartphone 
 

 cash geld op zak is geen excuus meer om Rikolto (Vredeseilanden) niet te steunen. Mensen 

kunnen ook betalen met hun smartphone. Het is niet de bedoeling dat jij als vrijwilliger/verkoper 

mensen gaat leren hoe ze met hun smartphone moeten/kunnen betalen. Gebruikers kennen het 

systeem zelf wel. Voor jou is het belangrijk om te weten hoe dat in zijn werk gaat: 

 

• Vermeld aan (potentiële) kopers dat ze via Payconiq kunnen betalen 

http://www.hetgrootstediner.be/


• Ze doen dat door de QR-code op de prijslijst of meegeleverde sticker (plak die op een 

zichtbare plaats (bijvoorbeeld op jezelf)) te scannen via de Payconiq-app op hun telefoon 

of ‘Vredeseilanden-Rikolto’ op te zoeken bij ‘winkels’  in hun app. 

• Mensen vullen zelf het bedrag in dat ze wensen te betalen. Als ze een gadget kopen, is het 

dus de bedoeling dat ze daar het bedrag invullen dat ze aan je verschuldigd zijn: minstens 

€6 dus.  

• Vervolgens moet de koper op zijn telefoon (smartphone) zijn code invullen. De app toont 

vervolgens een betalingsbevestiging. (Betaling succesvol! Met logo Vredeseilanden en het 

bedrag op een groen scherm) Vraag hem of je die bevestiging even mag zien op zijn 

schermpje. Hierna kan je de gadget overhandigen.   

• Opgelet: Mensen kunnen een bedrag naar keuze invullen. Stel dat iemand gewoon een gift 

wil doen via Payconiq, dan kan dat ook natuurlijk. Vanaf €40 is een gift zelfs fiscaal 

aftrekbaar. Hiervoor hebben we wel adresgegevens nodig. Vraag de persoon in dit geval om 

zijn gegevens door te geven in de mededeling en erbij te vermelden dat het om een gift 

gaat. In dit geval krijgt ie natuurlijk geen gadget.  

 

 

Beheer en doorstorten van het geld 
 

• Zorg steeds voor wisselgeld bij de opstart van de verkoop, voor elk verkooppunt en bij elke 

shiftwissel 

• Zorg best voor een geldkist of gelddoos zodat het geld ordelijk en veilig beheerd word door 

iedereen. 

• Na het afronden van de verkoopsactie en het samenleggen en natellen van de inkomsten, 

vragen we om het geld zo snel mogelijk door te storten aan Rikolto. 

• Je telt de hiervoor best de briefjes en munten apart en brengt deze binnen bij een lokaal 

bankkantoor of postkantoor.  

• Stort alles op (post)rekeningnummer 000-0000052-52 met een duidelijke vermelding 

van de actie en de organisator van de actie. 

 
 
 
 
 
 

 

 

- Veel succes! -  


