‘Wij laten TBC een poepie ruiken! Jij

bedoeling. Op social media wordt de cam-

campagne ‘Wij laten TBC een poepie

ook?’ Met die slogan vraagt KNCV

pagne deze weken verder uitgezet, met als

ruiken’ zijn te vinden op:

Tuberculosefonds dit jaar aandacht bij

doel zoveel mogelijk fondsen te werven.

• Facebook @KNCVTuberculosefonds

het Nederlandse publiek. Inzet van de
campagne is de door KNCV ontwikkelde
pijnloze poeptest om TBC bij kinderen
op te sporen (zie pagina 12). Dat spreekt
immers tot de verbeelding. Als onderdeel
van de campagne vindt op zondag 30
juni ook de allereerste TBC-loop plaats in
Hilversum.

• Twitter @StopTBC

Kleine kinderen

• Instagram @kncv_tuberculosefonds

“Voor fondsenwerving is het belangrijk om

De campagnewebsite voor ‘Wij laten

mensen te raken met het werk dat je als

TBC een poepie ruiken’ is www.tbcvrij.nl.

organisatie doet. Deze simpele poeptest is

Daarnaast zijn er bij KNCV Tuberculose-

daar een heel mooi voorbeeld van,” legt

fonds flyers en posters aan te vragen via

Annemieke Groenendaal, hoofd commu-

laura.goense@kncvtbc.org

nicatie en fondsenwerving van KNCV uit.
“Dat kleine kinderen nu een traumatische

Wandel mee!

test moeten doorstaan voor TBC, is voor

In het kader van de campagne organiseert

ons onaanvaardbaar. Met deze poeptest

KNCV op zondag 30 juni voor het eerst

ereld Stop Tuberculose Dag

kunnen we daar verandering in brengen en

ook een wandelevenement: de TBC-loop

(24 maart) vormt inmiddels

ons streven is dat alle kinderen ter wereld

rond

W

oud-sanatorium

Zonnestraal

in

traditie
getrouw het startsein

binnen een paar jaar toegang hebben tot

Hilversum. Deze sponsorloop heeft een

voor een nieuwe campagne van KNCV. Die

deze test. We merken dat dit bij het Neder-

bijzonder element. Hier worden ouders en

dag gingen promotiemedewerkers in ludie-

landse publiek aanslaat.”

grootouders gesponsord voor het aantal
gelopen kilometers. Normaal zijn het vaak

ke drollenpakken de straat op in Den Bosch,
Utrecht, Den Haag en Rotterdam. “Laat jij

Help mee!

(klein)kinderen die worden gesponsord,

TBC ook een poepie ruiken?” vroegen zij

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken,

maar wij doen het graag andersom. Samen

aan het winkelende publiek en deelden

vragen we iedereen om de campagne op

met de hele familie lopen, kan natuurlijk

flyers en drollensleutelhangers uit. Dat trok

social media te delen. Artikelen, video’s

ook. Meer informatie over de TBC-loop is

veel bekijks en dat was natuurlijk precies de

en animaties over de poeptest en de

eveneens te vinden op www.tbcvrij.nl

Campagnevoeren bij de Hofvijver in Den Haag		
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