
 
 
 
 
Teksten voor het plaatsen van berichten op Facebook en Instagram 
 
Zo werkt het: 
 
1) Kies een tekstvariant die bij u past, en vul evt. 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] 
Ben je een organisatorisch talent? En wil je je steentje bijdragen aan de genezing van 
nierziekten? Dan is de rol van coördinator echt iets voor jou! De Nierstichting zoekt mensen 
die de jaarlijkse collecte in XX [plaats/wijk] willen organiseren. De collecte is in de derde 
week van september. Help je ook mee? Meld je aan via deze link [link naar: 
nierstichting.nl/coordinator] 
 
[beeld] 

 
 
 
[tekst 2] 
Word jij of ben jij onze nieuwe schakel? De Nierstichting zoekt coördinatoren. Mensen met 
organisatorisch talent die hun steentje willen bijdragen aan de genezing van nierziekten. Met 
jouw inzet zorg je ervoor dat de jaarlijkse collecte in XX [plaats/wijk] op rolletjes loopt. En 
maak je écht verschil. De collecte is in de derde week van september. Help je ook mee? 
Meld je aan via deze link [link naar: nierstichting.nl/coordinator] 
 
 
 
 
 
 



[tekst 3] 
Word jij of ben jij onze nieuwe schakel? Ben je een organisatorisch talent? En wil je je 
steentje bijdragen aan de genezing van nierziekten? Dan is de rol van coördinator echt iets 
voor jou! De Nierstichting zoekt mensen die de jaarlijkse collecte in XX [plaats/wijk] willen 
organiseren. De collecte is in de derde week van september. Help je ook mee? Meld je aan 
via deze link [link naar: nierstichting.nl/coordinator] 
 
[beeld bij tekst 2 en 3, met of zonder tekst] 
 

 
 
 
[tekst 4, persoonlijke variant] 
Ben je een organisatorisch talent? En wil je ook je steentje bijdragen aan de genezing van 
nierziekten? Dan is de rol van coördinator echt iets voor jou! In XXX (plaats) kan ik jouw hulp 
goed gebruiken. De collecte is in de derde week van september. Help je mij mee? [link naar: 
nierstichting.nl/coordinator] 
 
[beeld: eigen foto] 
 
 
 
 
BERICHTEN INSTAGRAM 
 
 
[tekst 1] 
Organisatorisch talent en bijdragen aan de genezing van nierziekten? Meld je aan als 
coördinator, via link in bio. 
 
#collecte #coördinator #nieren #nierstichting #gezondenieren #dankzijjou #komookinactie  
#derdeweekseptember  
 
[beeld] 

 
 
 



 
[tekst 2] 
Word jij of ben jij onze nieuwe schakel? De Nierstichting zoekt coördinatoren voor de 
jaarlijkse collecte. Dus: ben je een organisatorisch talent en wil je je steentje bijdragen aan 
de genezing van nierziekten? Meld je aan via link in bio. 
 
#collecte #coördinator #nieren #nierstichting #gezondenieren #dankzijjou #komookinactie  
#derdeweekseptember  
 
[beeld] 

 
 
 
[tekst 3] 
 
In XXX (plaats) kan ik jouw hulp goed gebruiken als coördinator van de collecte. Zo draag je 
bij aan de genezing van nierziekten. Help je mij mee? Meld je aan via link in bio. 
 
#collecte #coördinator #nieren #nierstichting #gezondenieren #dankzijjou #komookinactie 
#helpmijmee #derdeweekseptember  
 
[beeld: eigen foto]  
 


