
Sinds mei 2021 is Defence for Children deelnemer van SponsorKliks. Dit is een initiatief waarmee 
verenigingen en stichtingen worden gesponsord door meer dan 800 webwinkels. Als jij wat koopt  
bij een van deze webwinkels via de SponsorKliks website, dan betaalt de webwinkel commissie aan 
SponsorKliks. Van deze commissie ontvangt Defence for Children 75%. Een mooi financieel extraatje  
dus dat we kunnen gebruiken voor de verbetering van kinderrechten wereldwijd.

Belangrijk om te weten:
• De aankoopprijzen bij de webwinkels veranderen niet als je via SponsorKliks naar de webwinkel gaat.
• Je kunt gewoon gebruik blijven maken van voor jou beschikbare acties en kortingen bij de webwinkel. 
• Als je op SponsorKliks kiest voor Defence for Children als organisatie om te sponsoren, dan gebeurt dit 

volledig anoniem. Defence for Children ziet niet door wie en welke aankopen er zijn gedaan. Defence for 
Children kan alleen zien via welke webwinkels het sponsorgeld is ontvangen. 

Meteen van start met SponsorKliks!
Er zijn drie manieren waarop je mee kunt doen met SponsorKliks: door een webwinkel te bezoeken via de 
website van SponsorKliks, door de browser-extensie (Chrome) te installeren of door de iOS of Android app te 
downloaden. Op de achterkant van deze flyer staan verdere instructies.

Meer informatie?
Op onze website vind je meer informatie over de deelname van Defence for Children aan SponsorKliks: 
https://defenceforchildren.nl/steun-ons/sponsorkliks

 Defence for Children sponsoren, 
 zonder dat het je geld kost? 
 Dat kan via SponsorKliks!

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11861&cn=nl&ln=nl
https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiodopoadi?hl=nl
https://apps.apple.com/nz/app/sponsorkliks-app/id1167950210
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sponsorkliks
https://defenceforchildren.nl/steun-ons/sponsorkliks/


INSTRUCTIES

 Via SponsorKliks naar de webwinkel
Op de website van SponsorKliks (www.sponsorkliks.com) kun je zoeken op Defence for Children. Je komt dan 
op onze eigen sponsorpagina terecht. Hier zie je buttons van de webwinkels die zijn aangesloten bij ons 
sponsorprogramma en waar je aankopen kunt doen. Als je iets wilt bestellen bij een van de aangesloten 
webwinkels, dan klik je op de button van de desbetreffende webwinkel. Je wordt dan doorverwezen naar de 
webwinkel en kunt op de gebruikelijke manier je bestelling doen. Het aankoopbedrag verandert niet voor jou 
door op deze manier je aankopen te doen.
 
Let op: je ziet tijdens het bestelproces niets terug over SponsorKliks of Defence for Children. De webwinkel 
betaalt echter wel een commissie aan SponsorKliks over jouw aankoopbedrag, waarvan 75% aan Defence for 
Children wordt geschonken. 

 Installeren SponsorKliks browser-extensie
De SponsorKliks browser-extensie is een applicatie die je binnen je gebruikte 
browser (Chrome, Edge, Safari) kunt installeren. Je krijgt dankzij deze 
extensie iedere keer een melding als je een webwinkel bezoekt die is 
aangesloten bij SponsorKliks. Je hebt dan de keuze of je gebruik wilt maken 
van sponsoring of niet. Dit is uiteraard nooit verplicht. Ook bij gebruik van 
de extensie geldt dat het aankoopbedrag voor jou niet verandert door op 
deze manier je aankopen te doen. 

Het voordeel van de browser-extensie is dat je niet steeds eerst naar de website van SponsorKliks hoeft te 
gaan, maar automatisch op de sponsormogelijkheid geattendeerd wordt. De extensie kun je hier downloaden 
(Chrome). Voor meer uitleg kun je deze video bekijken.

 Downloaden SponsorKliks app
Er bestaat ook een app voor iOS en Android van SponsorKliks. Wanneer je deze hebt 
gedownload kun je eenmalig aangeven welk doel je wilt sponsoren. Nadat je Defence 
for Children hebt geselecteerd, kun je via de button ‘winkels’ alle webwinkels bekijken 
die zijn aangesloten. Wanneer je vervolgens een webwinkel aanklikt, word je 
doorverwezen en kun je op de gebruikelijke manier je bestelling plaatsen. Bestellen 
via deze app heeft geen invloed op jouw aankoopbedrag. 

Je kunt de SponsorKliks app downloaden voor Android en iOS.

 MET SPONSORKLIKS KUN JE DEFENCE FOR CHILDREN OP EEN 

 MAKKELIJKE MANIER ANONIEM EN GRATIS FINANCIEEL 

 ONDERSTEUNEN. DOE JE MEE?

Over Defence for Children
Wij maken deel uit van een internationale beweging van organisaties met een gezamenlijke missie. Met onze 
juridische expertise, die ons onderscheidt van andere kinderrechtenorganisaties, behartigen wij op 
verschillende manieren de belangen van kinderen en jongeren. Als juridisch hulpverlener en adviseur staan we 
hen individueel of als groep bij. Indien noodzakelijk wordt nader onderzoek verricht. Als lobbyist en 
pleitbezorger streven we ernaar dat hun rechten in wetten en regels worden verankerd en in de praktijk worden 
nageleefd. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij ons uitgangspunt. Onze focus is altijd het belang van het 
kind. Ons werk doen wij in Nederland maar ook in diverse landen wereldwijd via de netwerken van Defence for 
Children International en ECPAT International. In Nederland werken Defence for Children en ECPAT samen als 
één organisatie onder de naam Defence for Children.
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