MySocialMedia carrousel
Hier een groot aantal opdrachten die je kunt uitvoeren op de verschillende mediakanalen.
Check ze af als je ze hebt gedaan. Wie verzamelt het meeste checks?





























Maak een account aan
Plaats het laatste resultaat van het project met tekst en foto
Laat mensen kennis maken met je partner door zijn facebookpagina te delen
Stel een discussie opzwepende relevante vraag waar mensen op willen antwoorden
Plaats nieuws over je projectland, via nu.nl
Deel het laatste nieuws over OS in Nederland, bijv. een artikel van viceversa.nl
Vertel het laatste nieuws over de Millenniumdoelen via ncdo.nl
Vertel over de post-2015 Millenniumdoelen
Deel de actie die je voert via avaaz.org
Deel een grappig filmpje zoals (googlen maar):
o Radi-Aid (AfricaforNorway.no)
o Ali wil niet werken (stopdederdewereld.nl)
o Stereotypes over Africa (Mamahope.org)
o Let’s save Africa (gone wrong)
o What has Aid ever done for anyone?
Deel een interessant filmpje (google!):
o A single Story van Chimamanda Adichie (ted.com)
o 200 countries, 200 years, 4 min. van Hans Rosling (gapminder.org)
o Shut up and listen van Ernesto Sirolli (ted.com)
o Een van de vele documentaires over OS (hoezoarmoede.nl)
o Een film over je projectland van Metropolistv.nl

Maak een account aan
Maak films of laat ze maken en upload ze op YouTube
Interview je partner en laat hem vertellen waarom hij het project is begonnen
Maak een film over waarom jij jullie project ondersteunt
Vertel samen met je partner over jullie ontmoeting en samenwerking
Zet de films van je partner op jullie gezamenlijke YouTube account
Laat de impact zien van jullie project
Interview mensen van de doelgroep en laat hen vertellen waarom het hen helpt
Maak een film over je partnerland
Maak een film over de context van jullie project
Maak een film over de laatste resultaten van het project
Maak een film over de laatste succesvolle fondsenwervende actie in Nederland
Maak een bewegende film met je laatste foto’s
Roep op tot actie!















Maak een account aan
Deel het laatste nieuws
Start een discussie over een relevant onderwerp voor je project
Vind een community in de buurt van je project
Stel vragen aan de community
Maak contact met mensen in de buurt van je project
Geef je mening over wat dan ook dat relevant is voor jullie project
Help anderen: PI, toeristen in het gebied van je project, bevolking van je partnerland, etc.
Tweet de laatste resultaten van het project
Tweet de wekelijkse vooruitgang
Tweet de wekelijkse quote van je partner
Tweet de wekelijkse foto van je partner
Tweet de wekelijkse foto van de doelgroep







Maak een account aan
Deel de mooiste foto’s van je partner, je partnerland, de doelgroep, de context, etc.
Vraag de mening van je community over welke filter het mooist is voor je projectfoto
Begin een fotowedstrijd over je projectland.
Vraag anderen foto’s te maken van je partnerland en verzamel ze op Instagram (hoe
populairder je partnerland, hoe meer toeristen er heen gaan, hoe beter voor de economie van
je partnerland en dus voor de claim making capacity, toch?)








Maak een account aan
Laat je community groeien! Voeg zoveel mogelijk mensen toe die je kent.
Geef updates om te lobbyen
Maak contact met de communities in je partnerland
Maak contact met andere PI die ook in jouw partnerland bezig zijn of met hetzelfde thema.
Begin een groepsdiscussie over een relevant onderwerp voor jou





Maak een account aan
Deel de allermooiste foto’s van je projectland, zodat ze kunnen worden gepind
Deel ook de foto’s van je partner!
Maak foto’s van de doelgroep




Maak een account aan
Laat zien waar je bent







Laat zien wat je daar aan het doen bent en laat zien welke voordeeltjes je er kunt krijgen
Laat zien wat er op jouw projectlocatie gebeurt


















Maak een account aan
Vul je profiel in
Sluit aan bij een groep van je partnerland: join
Sluit aan bij een groep met het thema van je project: join
Volg mensen die je kent of wilt leren kennen: follow
Volg groepen die je interesseren: follow
Volg de groep van Reframing the Message! 
Raad de trainingen van Reframing the Message aan! 
Vind deze training en tweet erover of deel het op Facebook ! 
Geef antwoord op vragen die zijn gesteld
Stel vragen, dat kan zowel praktisch als theoretisch
Post iets wat je interessant, leuk, grappig, inspirerend, mooi vindt
Stuur berichten naar mensen die je wilt leren kennen
Reageer op artikelen door je mening, een link of een toevoeging te geven
Schrijf zelf een artikel
Maak met zijn allen een groep aan op MyWorld!

