


Online shoppen én ons oudercomite steunen? Dat kan!


Yes, vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen!


Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper. Een website die 
ervoor zorgt dat je onze vereniging kan steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En 
jouw aankopen kosten je geen eurocent meer.


Hoe werkt Trooper ?


1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/helpendehanden.

2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop 
dat jij ons wil steunen.

3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra.

4. De webshop schenkt gemiddeld 5 percent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging.


Via www.trooper.be/helpendehanden kan je heel wat kopen. Shop bij meer dan 600 webshops:


1. Massa’s electronica & multimedia (Coolblue, Krëfel, Mediamarkt,...)

2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Hema,...)

3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs, Landal,...) 4. 
Mooie kledij (Torfs, JBC, Torfs, Zalando Lounge, de Bijenkorf,....)

5. Parfum en make-up (ICI Paris XL, Farmaline, De Online Drogist,...)

6. Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...)

7. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Wijnvoordeel,...)

8. En nog veel meer...


Heb je nog iets nodig? Bestel het eens via www.trooper.be/helpendehanden, dan weet je al hoe 
het moet . Like zeker ook de Trooperpagina op Facebook, zo blijf je op de hoogte van al het 
nieuws.

Belangrijk: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als ouders écht achter smijten en de 
nodige mond-aan-mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, e-
mail... inschakelen. Trooper zal leven binnen onze school.


Alvast bedankt, 


Het oudercomité


PS: voor aan de toog, de feesttafel of voor het slapengaan, de vervoeging is als volgt: ik troop, jij 
troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen.
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