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COLLECTEREN IN DE MEEST LUXUEUZE WINKELSTRAAT VAN AMSTERDAM
18 september 2015 - Vanmiddag collecteren een aantal collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds
in de meest luxueuze winkelstraat van Amsterdam, de P.C. Hooftstraat. De straat is een fenomeen
binnen Nederland en staat bekend om haar chique en stijlvolle ambiance en klanten. De collectanten
hebben naast de bekende oranje collectebus van het fonds ook een mobiel pinapparaat van payleven
bij zich. Joanna van Drongelen-Wilson, hoofd collecte en vrijwilligersorganisatie bij het fonds: “De
collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het fonds, en blijft een gewaardeerde,
anonieme en gemakkelijke manier om te geven aan een goed doel. Collecteren met een
pinapparaat is een praktische oplossing als men geen kleingeld op zak heeft.”
Pinproef
De jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds duurt tot en met 19 september. Het fonds
neemt tijdens deze week deel aan een grootschalige proef met pinnen bij de collecte, in samenwerking
met payleven. "Tijdens een eerdere pilot bleek dat het bedrag dat via het mobiele pinapparaat wordt
gedoneerd hoger ligt dan een gemiddelde contante donatie. Wij zijn benieuwd of dit ook geldt in de
meest chique winkelstraat van Nederland", aldus Sharon Feijen, PR & Communications Manager
payleven.

Over het Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de ruim 200.000 Nederlanders met een spierziekte.
Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk
onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg
is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen
dankzij donaties en de inzet van vele vrijwilligers.
Heeft u onze collectant gemist? Geen probleem, SMS SPIER naar 4333 en doneer eenmalig €1,50
voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Joanna van Drongelen-Wilson van het Prinses Beatrix
Spierfonds, via j.van.drongelen@spierfonds.nl of 070 – 302 97 15.

