
Dit jaar komt Radio 538 met een grootschalige actie en gooien we van 17 t/m 24 december de complete 
programmering om. Samen met de luisteraar, vrienden van de shows, artiesten, collega’s voor én achter 
de schermen en ambassadeurs gaan de 538-dj’s maar liefst 12 goede doelen helpen met concrete missies: 
van een 3D echoapparaat voor hersentumoren tot een buitenspeelplaats voor kinderen. De doelen komen 
in estafettevorm aan bod. Is de eerste missie behaald? Dan gaan we verder met de volgende missie.
 
Missie 538 is van 17 t/m 24 december live te volgen op Radio 538, TV 538, via de gratis 538-app en 538.nl/missie.

RADIO 538 IN ACTIE VOOR 12 GOEDE DOELEN

De goede doelen waarvoor één voor één wordt gestreden, zijn: Dierenopvang Amsterdam, 
Fonds Gehandicaptensport, Hersenstichting, Het Vergeten Kind, Hulp voor Helden, KNGF Geleidehonden, 
Nationaal Ouderenfonds, Plastic Soup Foundation, Prinses Máxima Centrum, Ronald McDonald Kinderfonds, 
Stichting Babyspullen en Stichting Hoogvliegers.

Jazeker! Onze relaties kunnen Missie 538 ook steunen. Speciaal voor onze adverteerders hebben we 
een aantal mooie donatiepakketten samengesteld waarmee je jouw steentje kunt bijdragen aan deze actie.

DIT ZIJN DE GOEDE DOELEN:

KAN IK OOK IETS DOEN?

Wil je meedoen met de actie en heb je interesse in een van onze donatiepakketten? 
Neem dan contact op met Liesbeth Strobbe via missie@538.nl.

Donatie: 
€ 2.000 tot € 5.380  

Inhoud pakket:
•  5x een carrouselspot (1x per 

dag, 06:00 – 00:00 uur) waarin 
adverteerder bedankt wordt 
samen met andere donateurs.

•  Vermelding 538 website. 

Donatie:
€ 5.385 tot € 10.000 

Inhoud pakket:
•  10x een carrouselspot (1x rondom 

De 538 Ochtendshow, 1x rondom 
De Coen en Sander Show per 
dag) waarin adverteerder bedankt 
wordt samen met andere  
donateurs.

•  Vermelding 538 website. 

•  538 Instagram story waar donatie 
wordt benoemd.

Donatie: 
€10.005 en meer

Inhoud pakket:
•  10x een carrouselspot (1x rondom 

De 538 Ochtendshow, 1x rondom 
De Coen en Sander Show per 
dag) waarin de adverteerder 
bedankt wordt samen met andere 
donateurs.

•  Vermelding 538 website. 

•  538 Instagram story waar donatie 
wordt benoemd.

•  Item tijdens een van de 
radioprogramma’s op 538  
(06:00 – 00:00 uur).

PAKKETTEN


