Bijzonder scholenproject ‘Het Grote Jonas Boek’ zoekt support!
Schrijven aan een schonere wereld, dat doe je samen.
Een schone wereld, die maak je samen. Van groot tot klein, van jong tot oud. En als jong
dan die extra stap zet door een heel bijzonder boek te maken, een Jonas boek over een
heel belangrijk onderwerp dat geschreven is door honderden kinderen van meerdere
basisscholen in Katwijk, dan droom je groot én dan maak je iets groots.
Een project waaraan uw bedrijf een bijdrage kan leveren en waarmee u zich op
positieve en zichtbare wijze onderscheidt.
Over Operatie Jonas
Het doel van Operatie Jonas is om inwoners en ondernemers van gemeente Katwijk informeren en
bewust laten worden van de hoeveelheid plastic soep in de oceanen. Hiermee willen we de
transitie naar minder plasticvervuiling te versnellen. Ongeveer vijf miljoen ton van de 311 miljoen
nieuwe plastic komt jaarlijks terecht in onze oceanen en zeeën.
Onze educatie-projecten maken dit probleem zichtbaar; Operatie Jonas raakt honderden kinderen
van tientallen scholen en zet hen in beweging. Het streven van Operatie Jonas ligt op 15 scholen
die mee doen met Het Grote Jonas Boek.

Een bijzonder boek…
Samen is niets onmogelijk, dat is onze gedachte. Ook met het schrijven van een groot boek
waarbij Jonas centraal staat en waarbij maar liefst honderden kinderen van meerdere basisscholen
uit Katwijk zijn betrokken, laten we zien hoe je op korte termijn samen iets groots kunt
neerzetten. En dat niet alleen, de winst van Het Grote Jonas boek gaat naar een bijzonder doel: De
Bubble Barrier!

De Bubble Barrier
Het Katwijkse gemaal in de Oude Rijn filtert alleen materialen die groter zijn dan 85 millimeter.
Materialen als doppen, folies en wattenstaafjes ontsnappen door het gemaal en komen in de zee
terecht. Operatie Jonas wilt dit tegengaan door een Bubble Barrier te plaatsen in de Oude Rijn.
De Bubble Barrier is een installatie die door middel van luchtbelletjes kleine plastic deeltjes vanaf
3 millimeter opvangt en daarmee voorkomt dat deze in de zee verdwijnen.
De opbrengst van de Bubble Barrier wordt primair gereserveerd voor de realisatie van een Bubble
Barrier in de Katwijkse Uitwatering. Dit wordt een particuliere inbreng in de aanschaf of het
wordt besteed aan educatieve doeleinden bij de realisatie.

Opbrengsten
De door de leerlingen gemaakte boekjes zullen gedrukt en verkocht worden op de scholen. Naar
verwachting wilt elke ouder/grootouder wel een door hun kind gemaakt boekje in huis hebben. De
boekjes zullen met winst verkocht worden om zo de kosten te dekken en bij te kunnen dragen aan
de realisatie van De Bubble Barrier. Naar verwachting zullen er honderden boekjes verkocht
worden en onder de aandacht komen bij jong en oud.

Wat kunt u als ondernemer doen en wat brengt het uw bedrijf?
Vanaf maart 2019 werken de kinderen onder de bezielende leiding van bestsellerauteur en
kinderboekenschrijfster Lorena Veldhuijzen aan hun verhalen. Met uw bijdrage hopen wij
natuur, cultuur en business te verenigen om dit boek op een zo groot mogelijke schaal te
kunnen aanbieden, en jong en oud te inspireren.

Als Partner van Het Grote Jonas boek support u niet alleen een uniek project en een bijzonder
doel, u vaart ook mee op alle mogelijke media-aandacht. Ook krijgt u een plek in het boek
waarvan naar verwachting duizenden exemplaren gedrukt gaan worden. Het Grote Jonas boek
is, zover wij weten, tevens het eerste boek ter wereld waaraan zoveel kinderen mee zullen
schrijven.
Welk bedrag is nodig?
Sponsor worden? U kunt het project als businesspartner al supporten vanaf €300,-. Uiteraard
ontvangt u als supporter van Het Grote Jonas boek een gesigneerd exemplaar.
Een dezer dagen nemen we graag contact met u op en vernemen we graag uw reactie.
In de bijlage vindt u alle mogelijkheden waarmee u uw bedrijf kunt profileren.

Uw supportschap in beeld
Er zijn drie mogelijkheden van sponsorschap waarmee uw bedrijf zich kan profileren:
Gouden Jonas sponsor (1000 euro)
* Uw bedrijfslogo krijgt een plek op de Operatie Jonas website.
* Uw bedrijfslogo zal onder de aandacht komen op de Operatie Jonas social mediakanalen.
* Uw bedrijfslogo verschijnt op de achterkant van de kaft.
* U ontvangt 20 gesigneerde exemplaren van Het Grote Jonas boek
Zilveren Jonas sponsor (750 euro)
* Uw bedrijfslogo verschijnt op de Operatie Jonas website.
* Uw bedrijfslogo zal onder de aandacht komen op de Operatie Jonas social mediakanalen.
* Uw bedrijfslogo verschijnt op de sponsor bladzijden van het boek.
* U ontvangt 10 gesigneerde exemplaren Het Grote Jonas boek
Bronzen Jonas sponsor (300 euro)
* Uw bedrijfslogo komt onder de aandacht op de Operatie Jonas website.
* Uw bedrijfslogo zal onder de aandacht komen op de Operatie Jonas social mediakanalen.
* Uw bedrijfsnaam wordt genoemd in het boek als sponsor.
Tevens kunt u als sponsor Het Grote Jonas Boek tegen een scherpe prijs aanschaffen. Het
Grote Jonas Boek kan bijvoorbeeld ook als leuk relatiegeschenk ingezet worden.

