
 

 

Online shoppen én ONZE OUDERRAAD steunen? Dat kan! 
 
 

 
Beste ouders, 

 
Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! 
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 

 
Maak kennis met Trooper. Troo-wat? Trooper is een online platform dat verenigingen  wil  helpen  bij  het  verzamelen  van 
financiële middelen. Dit doen ze door samen te werken met webshops. Het is een website voor al je online shopping die ervoor  
zorgt dat je de ouderraad van SBS Dilsen 1&2 gratis steunt met je online aankopen, zonder één € meer te betalen. 

 
Hoe werkt Trooper ? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/sbs ). 
2. Scrol naar beneden en zoek je shop. Klik daarna op het logo om naar je webshop te gaan. De link weet dat jij ons wil 

steunen. 
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 
4. De shop betaalt een percentje aan de ouderraad (gemiddeld 5% van het totaalbedrag van je aankoop). 

Via www.trooper.be/sbs kan je (gelukkig) heel wat meer kopen dan wafels. 
Shop bij meer dan 300 webshops: 

1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 
2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...) 
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs, Landal...) 
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano, Decathlon, AS Adventure...) 
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...) 
6. Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...) 
7. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Lidl, Wijnvoordeel,…) 
8. En nog veel meer… 

 
Heb je schrik dat je vergeet om via de Trooper-pagina te gaan als je iets wilt bestellen? Dan kan je de "Trooperbot" installeren 
via de website: www.trooper.be/trooperbot. Dit is een "robot" die waarschuwt als je een website bezoekt die samenwerkt met 
Trooper! Een zeer handig hulpmiddel, de trooper denkt in jouw plaats aan onze ouderraad. 

 
Heb je vragen hierover? Aarzel niet en stel ze ons! Je kan ons rechtstreeks aanspreken of je kan een mail sturen naar 
ocsbsdilsen@gmail.com. 

 
Alvast bedankt, 
 
De leden van de ouderraad SBS Dilsen 1&2 

 
PS. Binnenkort lanceren we onze Facebook-pagina en zullen we hier ook leuke tips met jullie delen! 
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