
 
 
 
 
 
Teksten voor het plaatsen van berichten op Facebook en Instagram 
 
Zo werkt het: 
1) Kies een tekstvariant die bij u past, en vul evt. het aantal jaar en de naam van de 
plaats/wijk in 
2) Kopieer de tekst uit dit document en plaats deze op uw social media 
2) Plaats de websitelink erbij (bij Facebook) 
3) Plaats uw eigen foto erbij of een foto van ons. De foto van ons vindt u terug onder het 
kopje voorbeeld social media berichten -> afbeeldingen. 
 
 
 
BERICHTEN FACEBOOK 
 
[tekst 1] 
In de derde week van september vraag ik twee uur van je tijd. Kleine moeite, groot verschil. 
De Nierstichting zet samen met toponderzoekers alles op alles om nierziekten te genezen. 
Hard nodig, want jaarlijks overlijdt één op de zes dialysepatiënten. Loop je ook met mij mee? 
Meld je hier aan als collectant [link naar: nierstichting.nl/2uur] 
 
[tekst 2] 
In de derde week van september vraagt de Nierstichting twee uur van je tijd. Kleine moeite, 
groot verschil. Wij zetten samen met toponderzoekers alles op alles om nierziekten te 
genezen. Hard nodig, want jaarlijks overlijdt één op de zes dialysepatiënten. Loop je ook met 
ons mee? Meld je hier aan als collectant [link naar: nierstichting.nl/2uur] 
 
[beeld] 
 

     
 
 
 
 
 
 



[Tekst 3, persoonlijke variant] 
Wie volgt mijn voorbeeld? Kleine moeite, groot verschil. De Nierstichting zet samen met 
toponderzoekers alles op alles om nierziekten te genezen. Hard nodig, want jaarlijks overlijdt 
één op de zes dialysepatiënten. Met onze inzet kunnen we het verschil maken. Loop je ook 
met mij mee? Meld je hier aan als collectant [link naar: nierstichting.nl/2uur] 
 
[tekst 4, persoonlijke variant]  
Help jij ook twee uurtjes mee in de derde week van september? Kleine moeite, groot 
verschil. Ik collecteer al XX jaar voor de Nierstichting. Dat is hard nodig, want jaarlijks 
overlijdt één op de zes dialysepatiënten. In XX [plaats/wijk] kunnen we nog collectanten 
gebruiken. De Nierstichting zet samen met toponderzoekers alles op alles om nierziekten te 
genezen. Dit kunnen ze alleen dankzij de collecte. Loop je ook mee? Meld je hier aan als 
collectant [link naar: nierstichting.nl/2uur] 
 
[Beeld: eigen foto met collectebus] 
 
 
 
BERICHTEN INSTAGRAM 
 
 
[tekst 1] 
Loop je ook met ons mee in de derde week van september? 1000 karmapunten! Aanmelden 
via link in bio. 
 
#collecte #nieren #nierstichting #gezondenieren #dankzijjou #komookinactie  
#2uur #derdeweekseptember #goodkarma 
 

     
 
 
[tekst 2] 
Volg jij mijn voorbeeld? Loop je in de derde week van september ook mee in jouw buurt voor 
een leven zonder nierziekten? 1000 karmapunten! Aanmelden via link in bio. 
 
#collecte #nieren #nierstichting #gezondenieren #dankzijjou #komookinactie  
#2uur #derdeweekseptember #goodkarma 
 
[beeld: eigen foto] 
 


