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Gentse vzw tegen armoede krijgt geld én schrijftalent 
Mechelen, 27 november 2014 

 

 

Gentse tekstschrijver Liesa werkt gratis voor organisatie die haar nauw aan het hart ligt 

 

De Gentse Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) kreeg 

voor één keer niet alleen een geldsom, maar ook gratis teksten. “Wij willen meer geven 

dan geld”, verduidelijkt Liesa Carton van Schrijf.be. “Dus mag ik óók doen waar ik 

goed in ben: rake teksten schrijven.” 

 

Copywriter Liesa Carton (25) uit Gent schrijft elke dag voor bedrijven. Maar vandaag doet ze 

dat gratis voor haar zelfgekozen goede doel: de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen 

en Kinderen (BMLIK). Sponsor is werkgever Schrijf.be die haar werkuren betaalt. 

Dit initiatief heet ‘CoolDoel’: ieder van de twaalf werknemers kiest om de beurt een 

organisatie waarbij hij zich persoonlijk betrokken voelt. En schenkt er behalve het geld van 

Schrijf.be, ook een deel van zijn werktijd aan.  

 

Er was eens ... één vrouw 

Liesa koos voor de BMLIK omdat armoede in Gent haar steeds meer raakt: “Een toevallig 

gesprek met een dakloze vrouw opende mijn ogen. Plots zag ik meer en meer mensen in 

armoede. Want ze lijken bijna onzichtbaar. Daarom steun ik met CoolDoel van Schrijf.be een 

vzw die hen een gezicht en een stem geeft: de BMLIK.” 

 

Zuurstof, teksten en zichtbaarheid 

De BMLIK krijgt 333 euro op haar rekening én mag 4 uur lang gratis gebruikmaken van de 

diensten van het copywritingbureau. Tiene Putman van de BMLIK: “Deze spontane gift 

betekent voor ons extra zuurstof en moed – een zeer welkom duwtje in de rug.”  

De BMLIK krijgt trouwens het volledige copyright op de teksten, zoals iedere betalende 

klant. En heel wat zichtbaarheid: de socialmediakanalen van Schrijf.be bereiken maandelijks 

vele duizenden mensen.  

 

6 goede doelen per jaar 

Schrijf.be steunt met zijn CoolDoel-initiatief 6 organisaties per jaar – goed voor 3 werkdagen en 

4000 euro. Veel geld voor een klein bedrijf: omgerekend bijna 6 procent van de bedrijfswinst. 

 

Meer info? 

BMLIK-CoolDoel: schrf.be/bmlik  

Copywriter Liesa Carton: liesa@Schrijf.be of 015 28 71 17 

Bedrijfsleider Wim Van Rompuy: wim@Schrijf.be of 0478 84 80 42 

 

Over Schrijf.be 

Schrijf.be is een Mechels team van goede pennen, zorgvuldig geselecteerd om wervende 

teksten te schrijven. De klanten? Van eenmanszaken tot multinationals. Want alle bedrijven 

hebben één ding gemeenschappelijk: ze willen hun klanten overtuigen. 


