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Brandhome steunt De Rinkelbel met campagne
Deze week is een bijzondere campagne in het straatbeeld van de stad
Antwerpen te zien voor speel-o-theek De Rinkelbel. De campagne in abri’s heeft
tot doel om De Rinkelbel meer bekendheid te geven en doet tevens een oproep
om geld te doneren. Brandhome heeft de campagne voor de vzw op eigen
kosten ontwikkeld en de media geregeld voor de vzw. Brandhome hecht grote
waarde aan het inzetten van haar kennis voor organisaties die goede doelen
steunen. Vaak beschikken deze organisaties niet over de middelen om
professioneel een goede communicatie op te zetten. Brandhome hoopt dat haar
initiatief navolging vindt.
Erik Saelens, strategy director van Brandhome: ‘Als bureau vinden we het belangrijk dat
we onze creativiteit inzetten om onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Voor
initiatieven als De Rinkelbel is een goede communicatie cruciaal om te midden van het
communicatiegeweld een boodschap kwijt te kunnen om donateurs te vinden. Steeds
meer goede initiatieven kunnen niet zonder giften en donaties. Daarom zijn we
voorstander om binnen de communicatiewereld een minimale verplichting op te leggen
aan bureaus om met hun kennis bij te dragen aan dergelijke initiatieven die anders geen
kans krijgen. Wij willen laten zien dat alle partijen winnen bij een dergelijke aanpak. Wij
hebben met veel plezier een creatief product ontworpen, de vzw kan rekenen op een
campagne die anders niet mogelijk is geweest, de adverteerder wint door werk te maken
dat past bij de adverteerder en uiteindelijk wint de maatschappij.’
De campagne is van 14 tot 20 oktober te zien in de abri’s in Antwerpen van JCDecaux.
De Rinkelbel is een vzw die speelgoed uitleent aan kinderen met een handicap. De vzw is
gevestigd in Borgerhout en iedere zaterdag geopend.
Om kansarme kinderen te ondersteunen heeft Brandhome 1,5 jaar geleden de
Brandhome foundation opgericht. Deze vzw ondersteunt kansarme kinderen in
Vlaanderen en Zuid-Nederland. De vzw doet dat door een bijdrage te geven aan concrete
projecten. Brandhome foundation kan deze bijdragen geven door een vaste bijdrage van
Brandhome en door diverse giften.
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