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1e Nederlandse kinderboekenreeks over Voedselzekerheid - Crowdfunding is gestart! 

Voedselzekerheid is aan de orde van de dag!  

We willen immers allemaal dat onze kinderen straks voldoende te eten hebben. Kinderen hebben 

van nature een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Deze e-boekenreeks doet daar een beroep op en 

laat kinderen meedenken en meepraten over dit belangrijke onderwerp. Met humor en fantasie 

wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind (leeftijd 6 t/m 9 jaar), terwijl alles op 

werkelijke feiten berust. Het heeft een hoog educatief gehalte.  

Zie ook www.victordevuilnisman.nl  en www.ceres.cc/nieuws.html 

 

De auteur van deze kinderboekenreeks is Nikolet Zwart, in opdracht van Stichting CERES 

(www.ceres.cc).  Nikolet is sinds 1996 werkzaam als jurist in de agribusiness en heeft 3 zoons van 

4, 8 en 9.  Met het schrijven van deze reeks combineert zij haar passies. Haar zoons Daniel, Julian 

en Ruben fungeren als enthousiast testpanel en kritisch klankbord.  

 

De verkoopopbrengsten komen geheel toe aan Stichting CERES, om de activiteiten op het gebied 

van voedselzekerheid te financieren. 

 

Wat is crowdfunding? (bron: Wikipedia) 

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te 

financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te 

doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële 

intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers. 

 

Crowdfunding gaat in principe als volgt: Een ondernemer wil een project starten, maar heeft 

onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op een 

platform op Internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via 

deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag 

investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in 

tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders zoals business angels, waarbij er sprake is 

van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders 

noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa. 

 

Op sommige crowdfunding websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de 

ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 

100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde 

investeringen niet geïncasseerd. 

 

 

http://www.ceres.cc/nieuws/1e-nederlandse-kinderboekenreeks-over-voedselzekerheid-crowdfunding-gestart
http://www.victordevuilnisman.nl/
http://www.ceres.cc/nieuws.html
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Handleiding ondersteuning crowdfunding project Vicor de Vuilnisman 

 

A. Ik steun dit project via: 

https://www.kickstarter.com/projects/373366552/1794565684?token=c4645193 

(u heeft hierbij een creditcard nodig) 

B. Ik steun dit project zonder gebruik van creditcard: 

Kies één van onderstaande beloningen en maak bijbehorend bedrag over naar bankrekening van 

Stichting CERES - IBAN: NL51 RABO 0311 1545 73  o.v.v. het beloningsnummer wat u heeft 

gekozen met uw emailadres. Wij maken dan uw account aan. U krijgt uiteraard het geld terug als 

de deadline van het project niet wordt gehaald. 

 

Kies een beloning en bijbehorend bedrag waarmee u ons project wilt steunen: 

1.  Geen beloning - Ik wil graag het project steunen en stort gewoon een bijdrage. 

 

2.  Ik stort € 1,00 

Mijn beloning is: De eerste 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan de 

Garbageman'), tot u gezonden als E-book via e-mail, zodra het klaar is (naar schatting januari 

2015) Verwachte levertijd: Januari 2015 

 

3.  Ik stort € 2,00 

Mijn beloning is: Alle 4 edities 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan de 

Garbageman'), worden u als E-book via e-mail gestuurd zodra ze klaar zijn, (geschat: januari, 

april, juli, oktober 2015) Verwachte levertijd: Oktober 2015 

 

4.  Ik stort € 2,00 

Mijn beloning is: De eerste 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan de 

Garbageman'), in gedrukte vorm en per post verstuurd, zodra het klaar is (naar schatting januari 

2015) 

Verwachte levertijd: Januari 2015 - Levering alleen binnen Nederland  

 

5. Ik stort € 4,00 

Mijn beloning is: De eerste twee edities van 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan 

de Garbageman')  in gedrukte vorm en per post verstuurd, zodra ze klaar zijn (schatting: januari, 

april 2015). Levering alleen binnen Nederland  - Verwachte levertijd: April 2015 

 

6.  Ik stort € 5,00 

Mijn beloning is: de eerste drie edities 'Victor de Vuilnisman' (of het Engels equivalent: 'Stan de 

Vuilnisman'), in gedrukte vorm en per post verstuurd, zodra ze klaar zijn (geschat: januari, april, 

juli 2015). Verwachte levertijd: Juli 2015 - Levering alleen binnen Nederland . 

https://www.kickstarter.com/projects/373366552/1794565684?token=c4645193
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7.  Ik stort € 7,00 

Mijn beloning is: alle 4 edities 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan de 

Garbageman'), in gedrukte vorm en per post verstuurd, zodra ze klaar zijn (schatting: januari, 

april, juli, oktober 2015). Verwachte levertijd: Oktober 2015 - Levering alleen binnen Nederland. 

 

8. Ik stort € 10,00  

Mijn beloning is: 5 x de eerste 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan de 

Garbageman'), in gedrukte vorm en per post verstuurd, zodra het klaar is (naar schatting januari 

2015). Verwachte levertijd: Januari 2015 - Levering alleen binnen Nederland.  

 

9. Ik stort  € 25,00 

Mijn beloning is: 5 x alle 4 edities 'Victor de Vuilnisman' (of zijn Engels equivalent: 'Stan de 

Garbageman'), in gedrukte vorm en per post verstuurd, zodra ze klaar zijn (schatting: januari, 

april, juli, oktober 2015). Verwachte levertijd: Oktober 2015 - Levering alleen binnen Nederland. 

 

10.  Ik stort € 25,00 

Mijn beloning is: Een persoonlijk dankwoord in de eerste 'Victor de Vuilnisman' (of Engelse 

equivalent: 'Stan de Garbageman') op de lijst van donateurs, en een versie naar u verstuurd als E-

book via e-mail, of per post - Levering alleen binnen Nederland  

Verwachte levertijd: Januari 2015 - Beperkt beschikbaar (200 stuks) 

 

11.  Ik stort € 75,00 

Mijn beloning is: Een persoonlijk dankwoord in alle 4 edities van 'Victor de Vuilnisman' (of zijn 

Engels equivalent: 'Stan de Garbageman') op de lijst van donateurs en alle 4 edities naar u 

gestuurd als hardcopy per post, zodra ze klaar zijn (schatting: Januari, April, Juli, Oktober 2015). 

Levering alleen binnen Nederland - Beperkt beschikbaar (200 stuks) 

Verwachte levertijd: Oktober 2015 

 

12.  Ik stort € 100,00 

Mijn beloning is: Een persoonlijk bezoek van de auteur met een leuke discussie over 

voedselzekerheid met een groep kinderen te worden geselecteerd door de financier (bijvoorbeeld 

een bibliotheekbezoek, schoolklas of een verjaardagspartij van kinderen). Gedurende het jaar 

2014/2015 en alleen in Nederland. (Beperkt tot maximaal 20 bezoeken) 

Verwachte levertijd: December 2015 

 

Namens Stichting CERES hartelijk dank voor uw vertrouwen en ondersteuning van dit 

project! 

 


