TIPS VOOR VRIJWILLIGERS
Welkom bij Nederland: Wereldland, een nieuw burgerinitiatief!
We zijn bezig met de oprichting van een stichting die, zowel voor als na
de verkiezingen, activiteiten ontwikkelt ter bescherming van de rechtsstaat. De pers is ingelicht.
Er zijn accounts geopend op Facebook (Nederland Wereldland), Twitter (@NLWereldland) en Instagram. In onze oproep heb je al kunnen
lezen wie we zijn en wat we willen. Als je mee wil helpen volgen hier wat
praktische tips.
Om te beginnen gaan we voor de verkiezingen meedoen met de demonstratie op 11 maart in Amsterdam, samen met Women’s March.
Nu is het zaak ervoor te zorgen dat deze demonstratie heel groot wordt.
Voor actuele informatie over de organisatie hiervan verwijzen we naar
onze pagina’s op internet.

WAT KUN JIJ DOEN?
meld je aan!

Op social media kun je daaraan bijdragen door je aan te melden voor ons
Evenement op Facebook, en de pagina te liken. Je kan ons ook volgen
op twitter, tweets retweeten, en informatie doorgeven aan je eigen digitale
netwerk.
Wat je kunt doen in real life:
•

Overal in het land vinden de komende weken bijeenkomsten plaats in
het kader van de verkiezingen. Ga naar de copyshop, maak flyers van
de Oproep (te downloaden via Facebook), ga met een paar mensen
naar die bijeenkomsten en deel je flyers uit. Ja, de rekening voor het
kopiëren moeten jullie zelf betalen – jouw financiële bijdrage aan het
beschermen van de rechtsstaat.

•

Binnenkort staat er een poster op de Facebookpagina (als de tijd en
plaats definitief zijn), die je kunt laten kopiëren op A1, A2, A3 en A4
formaat. Hang die voor je raam! Denk ook aan openbare voorzieningen
als stad-/gemeentehuis, bibliotheek, scholen e.d. Misschien mag je hier
posters ophangen.

•

Een stap verder: organiseer met je vrienden of kennissen een plaatselijk burgerinitiatief met als doel: zorgen dat er 11 maart zoveel mogelijk
mensen uit je plaatselijke netwerk naar Amsterdam gaan. Met een bus
erheen is het allermooist! Werving kan ook met een kraam op een goede plek op zaterdagen.

•

Maak je activiteiten bekend in de plaatselijke pers. Ook de huis-aan-huisbladen, wijkkranten, lokale radio en tv.

•

Maak je activiteiten bekend op onze pagina’s in de social media.

Informeer het landelijke initiatief per email wat jij gaat doen:
visbal.c@gmail.com of gneline@kpnmail.nl.
We houden je op de hoogte. Heb je ideeën over je inzet: neem contact op!
KOM IN BEWEGING! Binnenkort ontvangen jullie informatie over de precie-

@NLWereldland
facebook.com/NLWereldland

ze tijd, plaats en programma van de demonstratie.

