DE WARMSTE WEEK 2020: FAQ
1. Wie kan deelnemen aan De Warmste Week?
Iedereen met een goed idee voor een project dat een concreet verschil maakt
voor mensen die we soms vergeten. Kinderen in armoede, ouderen én jongeren in
eenzaamheid, mensen zonder uitweg. Voor hen en zoveel anderen kan je een
project opzetten. Doe het in je eentje, met je vrienden, de collega’s, de buurt, of
met je vzw of goed doel.
En iedereen die de handen uit de mouwen wil steken om die projecten te helpen
realiseren.
2. Hoe kan ik zelf meedoen met De Warmste Week?
Je kan vanaf september meehelpen bij één van de projecten van De Warmste
Week die nog hulp zoeken.
Of je kan ook zelf een project organiseren voor De Warmste Week. Je kan het in je
eentje doen, of met je bedrijf, je sportclub, de scouts, ... Er zijn twee dingen waar
je rekening mee moet houden:
Eén: met je project maak je een concreet verschil voor de levenskwaliteit van
andere mensen en hun omgeving. Bijvoorbeeld door ze te helpen, met materiaal,
een warm gebaar, of de steun en aandacht die ze nodig hebben.
Twee: je moet het project kunnen realiseren tussen september en december
2020.
Bijvoorbeeld: je bent een juf en wil met je klasje liedjes gaan zingen voor de
bewoners van het woonzorgcentrum. Je wil met de scouts een speelpleintje sjorren
voor het opvangcentrum in de buurt en zoekt mensen die je aan balken kunnen
helpen. Of je kent een mooi initiatief waarbij ouders op school benodigdheden
verzamelen voor kansarme gezinnen en wil dat zelf ook opstarten.
3. Hoe kan ik als vzw meedoen met De Warmste Week?
Je kan als vzw een concreet project opzetten dit najaar. Je hoeft je daar niet voor
te registreren via de Koning Boudewijnstichting. Er zijn drie dingen waar je
rekening mee moet houden:
Eén: met je project maak je een concreet verschil voor de levenskwaliteit van
andere mensen en hun omgeving. Bijvoorbeeld door ze te helpen, met materiaal,
een warm gebaar, of de steun en aandacht die ze nodig hebben.
Twee: je moet het project kunnen realiseren tussen september en december
2020.

Drie: je betrekt andere mensen bij je project, en bij de manier waarop je met jouw
goede doel je inzet voor een bepaalde thematiek of problematiek. Bijvoorbeeld: je
wil met jouw vzw eenzaamheid uit de wereld helpen en een belcirkel opstarten waar
je nog mensen voor zoekt. Of jouw vzw zoekt warme, waterdichte kledij voor
daklozen. Of je wil met jouw vzw krijttekeningen maken nabij drukke kruispunten
om aandacht te vragen voor veilig verkeer.
4. Wanneer kan ik zo’n project organiseren?
Je project kan je vanaf september indienen. Je voert het project uit tussen
september en 24 december 2020. Als je wilt, kan je nu al je eerste, ruwe ideeën
voor projecten via dewarmsteweek.be insturen.
5. Kan ik nog geld inzamelen voor De Warmste Week?
Neen, dat verloopt niet via De Warmste Week.
Maar als je een project opzet voor De Warmste Week, kunnen we ons voorstellen
dat je ook geld nodig hebt om dat te realiseren. Je kan hiervoor zelf de nodige
middelen verzamelen of bijvoorbeeld een crowdfunding opstarten, maar dat
verloopt dus niet via D
 e Warmste Week.
Stel, je wilt speeltuigen sjorren voor het asielcentrum in de buurt. Dan kan zelf je
geld inzamelen om balken te kopen.
6. Wat als ik al bezig was met geld in te zamelen voor D e Warmste Week?
Natuurlijk mag je - los van De Warmste Week - nog geld inzamelen voor een goede
doel. Graag zelfs! Veel vzw’s kunnen jouw financiële steun vandaag extra goed
gebruiken. Maar dat verloopt dus niet meer via De Warmste Week of de Koning
Boudewijnstichting. Hiervoor neem je dus best rechtstreeks contact op met de
vzw. Je vindt een heleboel goede op goededoelen.be.
7. Wanneer vindt De Warmste Week plaats?

De Warmste Week zelf is van vrijdag 18 december tot en met donderdag 24
december 2020. Vanaf september kan je een project opzetten dat het verschil
maakt voor anderen, of meehelpen bij eentje.

