Het kartonnen Dooske
Donateursacties

Doe ook mee en meldt uw actie aan! Alvast bedankt namens het Kartonnen Dooske
Het Kartonnen Dooske
Reeds enige jaren leven binnen RTV Parkstad, de lokale radio van Veendam de ideeen om bij te dragen aan
een groot evenement en uit dat idee is “Het Kartonnen Dooske” geboren.
In de periode van 18 tot en met 22 december 2012 zal RTV Parkstad vanuit een grote glazen trailer 5
dagen lang 24 uur per dag radio gaan maken. De trailer komt te staan op het parkeerterrein van
winkelcentrum Autorama te Veendam. Autorama is daarmee een van de hoofdsponsoren en de organisator
van het evenement.
Het Goede Doel
Het betreft hier een actie van het Rode Kruis: het terugdringen van babysterfte over de gehele wereld
Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk jaar binnen een maand na de geboorte of voor en tijdens de bevalling.
Babysterfte is een stille ramp die zich elke 6 seconden voltrekt. Oorzaak is het ontbreken van goede
medische zorg en begeleiding. Klinieken of ziekenhuizen zijn vaak voor zwangere vrouwen, jonge moeders
en hun baby’s niet bereikbaar of niet toegerust op de verzorging van de allerkleinsten. Veel vrouwen weten
niet goed hoe zij goed voor een pasgeboren kindje moeten zorgen. Met eenvoudige hulp en begeleiding
kan deze stille ramp bestreden worden.
De uitzending
Het Kartonnen Dooske volgt het profiel van de actie van 3FM Serious requests:
4 DJ’s
24 uur per dag live radio maar tevens te volgen via een webcamstream
Verzoekplaten welke tegen een donatie aangevraagd kunnen worden
Live artiesten
Echter wijkt het concept op onderdelen ook af:
Er zal een duidelijk lokaal en regionaal karakter op de uitzendingen van toepassing zijn, zijdelings
van het goede doel willen we ook Veendam op een positieve manier onder de aandacht brengen
van heel Nederland
Naast de radiouitzendingen zal ook op de inwoners van Veendam een beroep worden gedaan zich te
mobiliseren en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel
De actie(s)
Graag willen we ook uw stichting, vereniging, school of wat dan ook vragen met ons mee te denken en
uw leden the enthousiasmeren ook een actie te gaan doen voor dit goede doel. Naast het feit dat het geld
oplevert voor het goede doel stelt u daarmee natuurlijk ook uw club in een positief daglicht. RTV Parkstad
zal namelijk gedurende de uitzendingen veel aandacht gaan besteden aan de diverse acties middels live
reportages of een uitnodiging uw verhaal te komen vertellen. Verder worden alle acties op de website
getoond. De diverse media die reeds interesse hebben getoond willen ongetwijfeld ook uw actie kennen.
Om de resultaten te kunnen meten en een en ander ook in de planning op te nemen hierbij het vriendelijk
verzoek uw actie aan te melden via info@kartonnendooske.nl

18 t/m 22 december 2012
Ether: 1006.9 Mhz in Veendam en omstreken
Kabel: 100.8 Mhz in Veendam en Wildervank
Via interstreams over de hele wereld
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