
 

 

Tips voor een succesvolle collecte 

 

Loop een straatje met je maatje! 
Samen collecteren is natuurlijk veel leuker en… het gaat dubbel zo snel! Maak er 
een gezellige avond van of gooi er een competitie element in; wie haalt het 
meeste op in de kortste tijd? Voor kinderen is collecteren vaak ook erg leuk; ga 
samen gezellig de straat op met je zoon, dochter, neefje of nichtje! 

“Als het collecteweek is, dan wil ik graag met mijn moeder mee. Ik 

vind collecteren leuk om te doen en vaak als we weer terug zijn roep 
ik:  ‘mama, wanneer gaan we weer?!”  

 
Annemijn (9) collecteert met haar moeder Magdaleen die kampt met de 
ziekte colitis ulcerosa. Samen collecteren zij voor meer onderzoek naar 
spijsverteringsziekten. 

 

Extra tijd? 
Neem contact op met jouw organisator als je extra tijd hebt! Wellicht kan je bij 
een winkelcentrum, supermarkt of tuincentrum staan. Dit zijn uitstekende 
plekken voor een nóg vollere collectebus! Ook is het mogelijk een extra straatje 
te lopen, want er zijn altijd nog wel straten die niet verdeeld zijn. Overleg dit 
ook even met jouw organisator. 

“Ik ga áltijd bij het tuincentrum staan. In twee dagen tijd haal ik 

dan zo €600 op.” 
Mevrouw Kneteman collecteert in Rhoon voor de Maag Lever Darm 
Stichting en zet graag een stapje extra! 
 

 

 



 

 

Voor wie loop jij? 
Het is goed om van te voren erbij stil te staan voor wie jij 
loopt. Bijna iedereen kent wel íémand met een 
spijsverteringsziekte.  

“Ik loop voor mijn man; hij had levercirrose en had daardoor een 

nieuwe lever nodig. Mijn zoon stond een deel van zijn lever af, en 
redde zijn leven!” 
Antonie collecteert omdat zij in haar eigen omgeving te maken heeft 
gehad met spijsverteringsziekten. Ken jij iemand? Deel het met anderen 
waarom jij collecteert! 
 

Niemand thuis? 
Probeer het later nog een keer! Noteer bij welke adressen je bent langs geweest 
zodat je weet waar je nog een keer wilt aanbellen. Ga bij voorkeur in het begin 
van de week langs de deuren. Dan heb je kans om later in de week toch iemand 
te treffen als diegene niet thuis is in het begin van de week. Dan nog steeds 
niemand thuis? Doe dan een het kaartje door de brievenbus die je van je 
organisator hiervoor hebt gekregen.  

Loop een straatje extra! 

Wil je na twee uurtjes stoppen en graag naar huis? Stel dat iedereen op dat 
moment nog bij 10 huizen aanbelt, maakt dat alweer een enorm verschil in de 
totaalopbrengst! Dus loop jij ook nog een straatje extra? 

“Soms vertellen mensen een indrukwekkend en persoonlijk verhaal 

aan de deur! Ik ben ook wel eens heel hard weggerend omdat een 
hond heel hard begon te blaffen…”  
Larissa collecteert in Duiven. Ze was in het begin nog onbekend met het 
werk van de Maag Lever Darm Stichting maar kwam via een collega 
ermee in aanraking. Nu collecteert ze elk jaar samen met haar 
collega/collectemaatjes. 


