Hoe kan jij helpen
Er zijn ontzettend veel manieren om Jackie te helpen, zijn droom waar
te maken, en er zo voor te zorgen dat ieder kind naar school kan.
Hier zijn enkele voorbeelden die volwassenen en kinderen gedaan
hebben om geld in te zamelen:

•
•
•
•
•
•

Handgemaakte kunstwerken werden op markten verkocht.
Oude spullen op rommelmarkten werden verkocht.
In plaats van cadeautjes vragen voor verjaardagen werd er geld
gevraagd om te doneren voor het project.
Er werd muziek gespeeld op straat.
Gesponsorde fietstochten gehouden. Fitness en tennis
uitdagingen laten sponsoren.
Projecten werden georganiseerd op scholen en scouting
verenigingen. Vrienden hebben samen donatietekeningen
gemaakt.

In Jackie's eigen woorden:
"Het meest belangrijk wat je moet onthouden is: het is niet belangrijk
hoeveel je geeft maar waarom je geeft en dat je geeft vanuit je hart. Ik
wil jullie graag bedanken voor het steunen van mijn Build a School for
Dollar project en the Dragon's Heart Foundation. Ik beloof om iedere
cent die gedoneerd wordt te gebruiken om kinderen te helpen. Ik
bewaar al jullie mooie tekeningen en kunstwerken die je naar mij toe
stuurt om aan iedereen te laten zien."
Stuur je/jullie donatietekening(en) of contant geld donaties (alle valuta)
naar:
Build a School for a Dollar
c/o The JC Group
1R3DN7R$YHQXH&OHDU:DWHU%D\5RDG
6DL.XQJKowloon, Hong Kong
Er is ook een mogelijkheid om online te doneren via:
www.jackiechan.com/charity/donate. Kies voor Dragon's Heart
Foundation via het scroll menu. Bedankt!!!!
Neem een kijkje op de
website:
www.jackiechan.com om
meer te leren over de
Bouw en school voor een
dollar / euro project. Klik
op Kids Corner and volg
de link.

Over de Dragon's Heart Foundation en de Bouw een
School voor een Dollar/Euro Project
In 2004 heeft Jackie Chan de Dragon's Heart
Foundation opgericht, een
liefdadigheidsinstelling die zich bezig houdt
met het bouwen van scholen en het versturen
van hulpmiddelen en benodigdheden in arme
gebieden in China. Vanaf 2004 heeft Jackie
vele van deze gebieden bezocht om zijn
liefde, hulp en steun te geven aan de arme
kinderen, gehandicapten en ouderen.
Dragon's Heart Foundation krijgt fondsen door
liefdadigheids veilingen en privé donaties. Tot
nu toe zijn er twintig scholen, dagverblijven
en bejaarden faciliteiten gerealiseerd. Op het
moment is de Foundation bezig met het herbouwen van de scholen die
verwoest zijn tijdens de grote aardbeving in Sichuan.
In augustus 2006 heeft Jackie op zijn
officiële website aangekondigd een leuke
en waardevolle manier om kinderen erbij
te betrekken: de Bouw en School voor een
Dollar/Euro project. Jackie moedigde
kinderen aan om hun eigen geld te geven
en op deze wijze te leren hoe het is om te
geven. Om het leuk en spannend te
maken heeft Jackie gezegd dat hij iedere
dollar die binnen komt zal verdubbelen uit
eigen zak. Vanaf het moment dat het project is begonnen heeft Jackie geld
ontvangen van kinderen over de hele wereld. Sommige stuurden een
dollar sommige veel meer. Er zijn ook volwassenen bij betrokken, die de
meest gevarieerde manieren bedenken om geld in te zamelen. Vanaf
augustus 2006 tot en met september 2008 hebben Jackie's fans $50.000
dollar / 35.211 euro gedoneerd. Te samen met Jackie's donaties is er
genoeg geld om één Dragon's Heart School te bouwen. En er is genoeg
geld over, om een nieuwe ronde te beginnen voor een tweede school.
De Dragon's Heart Foundation is een geregistreerde liefdadigheidinstelling
en iedere dollar/euro gaat direct naar het fonds. Alle donaties zijn welkom,
het maakt niet uit hoe klein of hoe groot.

Het Idee:
Kinderen werden gevraagd om een dollar, van hun eigen geld, op een stuk
tekenpapier te plakken. Het papier geld moet het hoofdgebouw voorstellen van
een school. Hun opdracht was daaromheen een school tekenen. Daar konden ze
potloden, krijtjes of verf voor gebruiken. Hier zijn twee voorbeelden van
donatietekeningen gestuurd door Jackie's jongere fans:

Naarmate het "Build a School project" vorderde begonnen Jackie's fans allerlei
andere creatieve manieren te verzinnen om geld in te zamelen. Kinderen
vroegen hun ouders en leerkrachten om te helpen. Daardoor werden er steeds
meer mensen bij betrokken. Inmiddels is het Build a School for a Dollar project
een wereldwijd project geworden en binnen twee jaar is er genoeg geld
ingezameld om een school te bouwen. Jackie is van plan om door te gaan met
het project om zoveel mogelijk scholen te kunnen bouwen.
Vanaf het begin is Jackie Chan er persoonlijk bij betrokken. Hij laat regelmatig
zien op zijn officiële website: www.jackiechan.com hoe blij hij is met iedere
donatie die binnenkomt, door foto's te laten zien van zichzelf met alle
donatietekeningen en alle andere creatieve dingen die zijn fans hem sturen.

