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Hoe het begon
https://www.helpfreely.org/
Helpfreely.org is het eerste project van de Help Freely Stichting; een liefdadig initiatief dat door
Guillaume Renault is bedacht. Hij zag dat er miljoenen gemaakt worden in de marketing industrie
terwijl goede doelen moeite hebben met hun idealen te realiseren. Dit vormde de aanleiding om
zijn marketingervaring te gebruiken en een innovatief systeem te ontwikkelen dat goede doelen
kan financiëren, met de gedachte dat alles eenvoudig, betrokken en bovenal 
compleet gratis moest
zijn voor iedereen
Met het hoofdkantoor in Las Palmas, Spanje, streeft Helpfreely.org ernaar een helpende hand te
bieden aan duizenden goede doelen en stichtingen over de hele wereld. Samen met hen
versterken we het effect en maken we zichtbare resultaten mogelijk. Hiervoor gebruiken ze
verschillende webtools die het mogelijk maken voor webwinkels een percentage te doneren aan de
nonprofits die hun klanten (ofwel Heroes) gekozen hebben. Hiermee heeft Helpfreely.org het
eerste “liefdadige netwerk” opgericht ter wereld.

Het Team
https://www.helpfreely.org
/nl/about
Momenteel bestaat Helpfreely.org uit een sterk team van meer dan 20 mensen. Hoewel ze
gebaseerd zijn in Las Palmas, is het team erg multicultureel en afkomstig uit meer dan 15 landen.
Samen met de vrijwilligers maken ze het team divers. Helpfreely.org heeft plannen zich nog verder
uit te breiden zodat iedereen in de wereld kan meegenieten van dit project.

Wat is Helpfreely.org?
https://www.helpfreely.org/nl/how-it-works/

Een gratis systeem dat jou gratis laat doneren en wereldwijd
shoppen verandert.
Helpfreely.org maakt het mogelijk voor meer dan 500 miljoen online shoppers om donaties te
genereren voor hun favoriete goede doel terwijl ze online winkelen, zonder extra kosten!
De technologie die hiervoor ontwikkeld is bij Helpfreely.org maakt ongelimiteerde fondsenwerving
mogelijk voor alle goede doelen over de hele wereld. Dankzij een innovatief model dat gebruik
maakt van $1.3 triljoen dollars in de online consumentenmarkt worden deze fondsen nu
aangewend voor goede doelen.
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Dit systeem wordt een alternatieve bron van inkomsten voor goede doelen, altijd met als doel tot
helpen in het achterhoofd. Twee kliks extra in het aankoopproces van een product maakt een
wereld van verschil.

Er zijn twee verschillende manieren om fondsen te verzamelen met Helpfreely.org: de eerste en
meest eenvoudige is de applicatie. De 
Helpfreely App™ is beschikbaar als web-extensie voor
Chrome en Firefox en laat shoppers fondsen verzamelen zonder hun aankoopproces te verstoren.
Het mooie van deze extensie is dat het alleen verschijnt wanneer een gebruiker op een website is
die bij Helpfreely.org is aangesloten. De Applicatie is discreet, stoort u niet en kan worden
geminimaliseerd totdat u hem niet meer opmerkt.
De tweede manier om fondsen te verzamelen is via onze catalogus van betrokken winkels bij
Helpfreely.org en dan op de 
Shop & Help
®
te klikken. Met deze optie kan de gebruiker alle shops
bekijken en vergelijken. Zodra men weet waar ze een aankoop willen doen, kan de gebruiker een
goed doel kiezen aan welke een percentage van het aankoopbedrag gedoneerd wordt.
Voor het eerst is de intentie om wat goeds te doen al genoeg. Het Helpfreely.org Team zorgt voor
het moeilijke deel doordat ze de link vormen tussen de winkels en de mensen die een verschil
willen maken. Helpfreely.org is volledig gratis, kost geen tijd of geld extra en maakt het voor
iedereen ter wereld mogelijk om goede doelen te helpen, zonder dat ze daar ook maar voor op
hoeven te staan van hun luie stoel. Het is hulp die letterlijk door iedereen gegeven kan worden.

Dit document is gepatenteerd en vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit document mag openbaar worden
gemaakt aan een derde partij niet vernoemd in dit document op welke manier dan ook zonder de toestemming
van de Help Freely Foundation F.C

3

Persbericht

Referentie Systeem: Heroes and Legends
Bij Helpfreely.org zijn gebruikers meer dan gebruikers allen. Ze worden “Heroes” genoemd, omdat
ze dat nou eenmaal zijn. Er zijn ook “Legends”, betrokken mensen met een grote invloed die graag
het project willen ondersteunen door de boodschap te verspreiden.
Bovendien wil Helpfreely.org iedereen aansporen om het referentie systeem te gebruiken, omdat
ze sterk geloven dat er grote dingen bereikt kunnen worden als iedereen een beetje helpt. Als elke
gebruiker de boodschap van dit netwerk deelt, wordt Helpfreely.org nog beter en kunnen we meer
donaties genereren voor goede doelen.
Zodra een gebruiker geregistreerd is, kan deze een unieke referentie link vinden die zij kunnen
delen met al hun contacten via sociale media of e-mail. Voor iedere nieuwe gebruiker die zich
registreert via hun referentie link komt er 2% extra bij voor het belangrijkste goede doel. Met dit
systeem maakt het niet uit of je een aankoop doet of niet, zelfs het uitnodigen van mensen voor dit
nieuwe project zorgt al voor verandering. En alles blijft volledig gratis.

“Alleen kunnen we weinig bereiken, samen zo veel meer”

Tamara De Ruiter
Head of Performance
Help Freely Foundation

@
: t.deruiter@helpfreely.org
T : +34 828 02 16 27 ext 109
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