The Baby Project: spread the word!
Wat ontzettend leuk dat je mee doet aan The Baby Project! Je kleine maakt een verschil voor baby’s
én hun ouders aan de andere kant van de wereld: een kleine baby met grote impact.
Natuurlijk moet de kraamvisite ook op de hoogte gesteld worden van jullie deelname. Om het voor
jou zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij een aantal voorbeelden en tips hiervoor op een rij
gezet.
1. Zet The Baby Project op het geboortekaartje
De meest gemakkelijke manier om je kraamvisite op de hoogte te stellen is door The Hunger Project
op het geboortekaartje te zetten. Door een kort stukje met een cadeautip of wens toe te voegen
weten al je goede vrienden en familie snel over jouw deelname. Via deze link kan je een voorbeeld
zien van zo’n geboortekaartje.

2. Voeg een special inlegvel toe aan het geboortekaartje
Als The Hunger Project niet op je geboortekaartje wil noemen, maar de boodschap tóch via het
geboortekaartje over wil brengen kan je ook een inlegvel toevoegen. Deze hebben wij alvast voor jou
gemaakt – dat scheelt een hoop! Je kan een voorbeeld van het inlegvel via deze link downloaden. Wil
je zo’n inlegvel gaan gebruiken? Dan maken wij natuurlijk er één speciaal voor jou op maat – met de
naam van jouw nieuwe aanwinst, en eventueel een aangepaste tekst.

3. Verwijs naar je Babypagina op sociale media
De meest gemakkelijke manier is misschien wel om je babypagina – die wij samen met jou
samenstellen – te delen via jouw sociale media-accounts. Vergeet je niet The Hunger Project te
noemen? Wij zijn te vinden op Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter.

Extra’s




Download het logo van The Baby Project: in hoge resolutie voor drukwerk, of in lage resolutie
voor digitaal gebruik.
Bekijk en deel het mooie animatiefilmpje
En neem gerust contact op met Sofie van The Hunger Project als je nog andere vragen of
verzoeken hebt met betrekking tot je deelname.

