Actieverslag Bakkers voor Beiroet / Giro555
17 augustus 2020
Bakkers voor Beiroet was een nevenactie van Giro555 voor Beiroet, gerund door
vrijwilligers. Het verzoek aan bakkers was om op en rond de actiedag van 14 augustus 2020
klanten € 1 extra te vragen voor hun brood. Dat geld is voor Giro555/Beiroet. De werving
van bakkers is vooral op gang gekomen dankzij de medewerking van het vakblad
Bakkerswereld en een bakkersorganisatie. De mediakracht van Giro555 was essentieel.
De link met bakkers is gelegd vanwege de vernielde graansilo's in de haven van Beiroet, die
veel in beeld waren in nieuwsverslagen.
De actie heeft gelopen in enkele tientallen winkels her en der in het land (onder meer
Achterhoek, Leiden, Friesland, Arnhem, Amsterdam). Het zullen er meer zijn, want
aanmelden via de actiesite www.bakkersvoorbeiroet.nl was niet verplicht. Ook een
molenaar in Zeeland meldde zich aan.
Zo'n 90 procent van de klanten gaf een bijdrage, soms wel € 5. Het was ook mogelijk direct
te doneren via een QR-code op het A4-postertje dat in de bakkerij hing. In totaal levert de
actie naar schatting €10.000 tot € 20.000 op.
Tal van media hebben aandacht besteed aan het initiatief, waaronder het tv-programma
Hart van Nederland dat met een opnameploeg afreisde naar het oosten van Nederland.
Hierna volgt een lijst van uitingen op televisie, radio, met foto's en tekst. Ook in sociale
media zijn Bakkers voor Beiroet goed naar voren gekomen. Meer informatie: Peter de
Ruiter / mail@peterderuiter / 0626 046 210
Media-uitingen per 16 augustus 2020:
Actiesite Bakkers voor Beiroet
https://www.bakkersvoorbeiroet.nl/
Hart van Nederland (bakkerij Nollen in Achterhoek, 15 winkels)
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/actie-bakkers-twente-beiroet/

Omroep West (bakkerij Van Kempen in Leiden, 4 winkels)
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4092363/Bakker-vraagt-klanten-om-extra-euro-voorBeiroet-90-procent-doet-mee
Giro555 (vierde item op lijst van acties)
https://giro555.nl/nederlandse-bedrijven-in-actie-voor-beiroet
Omroep Friesland (radio-interview met De Fryske bakkerij, in het Fries)
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/985041-friese-bakkerij-actie-voor-beiroet-opbrengstpuddingbroodjes-naar-giro-555
Omroep Gelderland (soundbites en radio-interview initiator Peter de Ruiter, 18.09 uur)
https://www.omroepgelderland.nl/radio/programma/22/Thuis-inGelderland/aflevering/47321
Streekomroep De Bevelanden (radio-interview deelnemende molenaar)
https://streekomroepdebevelanden.nl/?p=789
De Hofstreek (bakkerij Nolen)
https://hofstreek.nl/bakker-nollen-met-bijzondere-actie-voor-beiroet/
Algemeen Dagblad (bakkerij Van Kempen Leiden e.o.)
https://www.ad.nl/alphen/klanten-alphense-bakker-geven-gul-voor-gedupeerden-vanexplosie-in-beiroet~a959f1b3/
Baking Lab
https://www.bakinglab.nl/news/bakkers-voor-beiroet/
NOS (tekst, derde alinea)
https://nos.nl/artikel/2343831-teller-giro555-staat-op-vier-miljoen-voor-slachtoffersbeiroet.html
Bakkerswereld (vakblad, tekst, intervieuws met bakkers)
1)
https://www.bakkerswereld.nl/nieuws/nieuws/2020/08/giro555https://www.blikopnieuws.
nl/buitenland/283075/nederland-leeft-massaal-mee-met-beiroet-en-doneert-39-miljoeneuro-op-giro555.html-bakkers-in-actie-voor-beiroet-10158784
2) https://www.bakkerswereld.nl/nieuws/nieuws/2020/08/animo-voor-bakkers-voorbeiroet-komt-op-gang-10158800
Bakkers in bedrijf (vakblad)
https://www.bakkersinbedrijf.nl/nieuws/bakkers-kunnen-slachtoffers-beiroet-helpen
Rode Kruis
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ruim-11-4-miljoen-voor-beiroet-na-nationaleactiedag/

Leidsch Dagblad (over bakker van Kempen in Leiden)
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200813_68713242/bakker-helpt-beiroet-meteurootje-extra?utm_source=google&utm_medium=organic
Nieuws uit Berkelland
https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2020/08/bakkerij-nollen-voor-beiroet
NBOV (de belangrijkste vereniging van bakkers)
https://www.nbov.nl/bakkersactie-slachtoffers-explosie-beiroet
Blikopnieuws (derde alinea)
https://www.blikopnieuws.nl/buitenland/283075/nederland-leeft-massaal-mee-metbeiroet-en-doneert-39-miljoen-euro-op-giro555.html
RTL Boulevard (de bakkersactie wordt genoemd op 2:45)
https://www.rtlboulevard.nl/video/tv-fragmenten/video/5177426/bners-zetten-zichmassaal-voor-giro555-voor-beiroet
Dankfilmpje van 555 (stukje video van Bakers Lab Amsterdam)
https://youtu.be/TG53RnFta-I
555: Wat gebeurt er met jouw geld? (foto's van Bakers Lab Amsterdam)
https://www.facebook.com/watch/?v=769825220443194
Studio Alphen (over bakkerij Van Kempen Leiden e.o.)
https://www.studioalphen.nl/nieuws/bakkerij-van-kempen-vraagt-klanten-om-extra-eurovoor-beiroet/

