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Geef
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jonge longen



3 manieren om veilig te collecterenSamen op pad voor jonge longen

1. Aanbellen met de collectebus
• Zet de bus op de grond en bel aan.
•  Zet twee stappen naar achteren, zodat je 

op minimaal 1,5 meter afstand staat.

 Doet er iemand open?
• Vraag om een gift. 
• Dat kan op twee manieren:
 1)  Contant, door geld in de collectebus te 

stoppen.
 2)  Mobiel, door de iDEAL QR-code op de 

bus te scannen.
•  Bedank de gever en bied de collectekaart 

aan.
•  Pak je collectebus weer op zodra de deur 

dicht is. 

 Doet er niemand open?
• Doe de collectekaart in de brievenbus.

2.  Collectekaart achterlaten in
brievenbus
Doe de collectekaart in de brievenbus. Let 
op: bij deze manier van collecteren heb je 
geen persoonlijk contactmoment aan de 
deur. Uit ervaring weten we dat daardoor de 
opbrengst lager zal zijn. 

Belangrijk: doe dit niet als er op de deur een 
Ja/nee-, Nee/nee- of Geen-collecte-sticker 
is geplakt.

3. Vanuit huis collecteren met je 
smartphone 
Vraag je vrienden, familie en/of kennissen 
om een gift door hen een berichtje te 
sturen via WhatsApp, e-mail of Facebook. 
Dit gaat eenvoudig via jouw persoonlijke 
collectepagina. Daar ga je als volgt naartoe: 

•  Pak de kaart ‘Toegangscode persoonlijke 
collectepagina’. Die heb je gekregen van 
je organisator. 

•  Scan de unieke toegangscode met de 
camera van je mobiele telefoon of QR-
scanner.

•  Er verschijnt nu een link. Klik je daarop, dan 
ga naar je persoonlijke collectepagina. 
Vanuit deze plek kun je heel eenvoudig en 
snel berichtjes sturen.  

Een leuke bijkomstigheid van je persoonlijke 
collectepagina is dat je ook kunt volgen 
hoeveel geld je hebt opgehaald met de QR-
code op je collectebus! 

Misschien ken je kinderen met astma. Hun 
longen reageren erg gevoelig op prikkels, 
zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of 
huisdieren. Dit zorgt voor ontstekingen, 
waardoor ze erg benauwd zijn en veel 
moeten hoesten. Astmaklachten kunnen 
soms maanden aanhouden. Ondanks hun 
medicijnen zullen veel kinderen met astma 
regelmatig ziek worden, naar het ziekenhuis 
moeten en school missen.

Elke dag krijgen meer dan 50 kinderen te 
horen dat ze astma hebben. Maar als het aan 
ons ligt, komt daar snel verandering in. Onder 
regie van Longfonds werken toponderzoekers 
in binnen- en buitenland samen aan 
oplossingen om astma bij kinderen te 

voorkomen. We hebben hoge verwachtingen 
van hun onderzoek naar het immuunsysteem. 
Astma is in feite een hysterische reactie 
van het immuunsysteem. Het mooie is: het 
immuunsysteem van jonge kinderen is nog 
in ontwikkeling. De onderzoekers denken het 
immuunsysteem van jonge kinderen zodanig 
te kunnen versterken, dat het ontstaan van 
astma daarmee kan worden voorkomen.

Geef jonge longen adem
Tijdens deze collecteweek willen we 
zo veel mogelijk geld inzamelen om 
wetenschappelijk onderzoek te versnellen 
en jonge longen adem te geven. Dankzij de 
steun van collectanten zoals jij hebben we 
daar alle vertrouwen in!

Coronarichtlijnen
✔  Houd altijd 1,5 meter afstand.
✔  Was je handen met zeep voor en na je collecteronde.
✔  Maak de collectebus (handgreep en opening) na elk 

gebruik schoon met een reinigingsdoekje.
✔  Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
✔  Collecteer bij voorkeur alleen. Als je samen collecteert 

houd dan wel rekening met de 1,5 meter regel.

Kijk voor de laatste richtlijnen op 
longfonds.nl/veilig-collecteren.

“Mensen realiseren zich vaak niet hoe heftig astma is”
Iep is 7 jaar oud en heeft astma. De impact van zijn longziekte op zijn leven én dat van  
zijn ouders is groot. “Mensen realiseren zich vaak niet hoe heftig het is”, vertelt de moeder van 
Iep. “Ik denk dat anderen snel denken: dat kind heeft een puffer en dan gaat het wel weer. 
Terwijl dat niet is hoe het gaat. Veel kinderen zijn niet geholpen met alleen een pufje: ze zijn 
soms zo benauwd dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Die ziekenhuisopnames  
leveren veel spanning op en dat heeft invloed op het gehele gezin.”

Geweldig dat je collecteert voor Longfonds! We vinden het belangrijk dat je dit veilig doet. 
Voor jou én de gever. Daarom hieronder drie manieren waarop jij, ook in coronatijd, met een 
gerust hart kunt collecteren. Alle drie de manieren zijn veilig, anoniem en eenmalig.

Astma is de grootste chronische kinderziekte van Nederland. Elke dag opnieuw belanden 
zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis! Longfonds is vastbesloten om jonge longen 
beter te beschermen en astma te voorkomen. Maar dat betekent dat er dringend meer geld 
nodig is voor baanbrekend, wetenschappelijk onderzoek. 



1. Ga tussen 17.00 – 20.30 uur de deuren langs. 
Dat is het beste tijdstip om te collecteren.

2. Geen contant geld? Vertel de gever dat hij/zij  
de iDEAL QR-code kan scannen op de bus en zo  
ook veilig, eenmalig én anoniem kan doneren.  

3. Sta je voor een dichte deur? Schrijf de 
huisnummers op en probeer het op een ander 
tijdstip nogmaals. Of doe de collectekaart in 
de brievenbus. 

4. Bied altijd de collectekaart aan, ook als er 
is gegeven. Op de kaart staat meer informatie 
over wat zij mogelijk maken met hun gift. En 
wat zij zelf kunnen doen om de jonge longen 

van hun (klein)kinderen – en hun eigen longen - 
te beschermen.

5. Sticker op de deur? Heeft iemand een 
sticker met ‘Geen collecte’ op de deur, bel dan 
niet aan en laat ook geen collectekaart achter. 

6. Collecteer ook met je smartphone. Ga 
naar je persoonlijke collectepagina. Deel met 
een persoonlijke boodschap jouw mobiele 
collectebus via WhatsApp, e-mail of Facebook 
met je vrienden of familie.

7. Bedank altijd. Bedank altijd vriendelijk voor 
elke contante of mobiele gift, hoe klein ook. 
Alle beetjes helpen! 

De 7 handige collectetips

Het Collecteteam denkt met je mee 
Vragen? Het Collecteteam is er voor je, van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: (033) 434 12 87 
E-mail: collecte@longfonds.nl

Hoe werkt doneren met de iDEAL QR-code

Stap 1 - Scan de QR-
code met de mobiele 
camera, bankieren-
app of QR-scanner.

Stap 2 - QR-code 
gescand? Volg alle 
stappen in beeld.

Stap 3 - Het 
voorgestelde 
bedrag kan worden 
aangepast.

Stap 4 - Gelukt?  
Het gedoneerde 
bedrag is meteen 
binnen bij Longfonds.

> verder > verder > klaar

Deze code zit op je collectebus en is een unieke code. Je persoonlijke opbrengst met deze QR-code 
kan je gedurende de collecte volgen op je persoonlijke collectepagina. Bied deze mogelijkheid altijd 
aan als mensen geen contant geld hebben. Het is makkelijk, veilig, anoniem én eenmalig! 


