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Beste ouders, 

 

Kennen jullie Trooper al? Het nieuwe digitale platform waarmee je geld inzamelt voor onze 

ouderraad door online te shoppen? En het kost jullie geen eurocent meer. 

 

We illustreren het met een voorbeeld: 

Stel dat je een cadeau wil kopen voor je kleuter. In plaats van rechtstreeks naar de website 

van Dreamland, Fun, bol.com, … te gaan, surf je naar www.trooper.be. Hier selecteer je de 

vereniging die je wil steunen, in dit geval de ouderraad van onze school (ouderraad sjt 

Beekstraat). 

In de lijst van de aangesloten webshops, ga je naar bijvoorbeeld de website van Fun.be. Je 

koopt je cadeau online aan zoals je het anders zou doen, met het ene verschil dat door die 

extra klik naar trooper.be er een commissie van ongeveer 2.5% naar onze ouderraad gaat. 

Het kost jou dus geen extra cent meer. Iedereen blij. 

 

Er zijn heel wat webshops die werken via Trooper! Bijvoorbeeld Dreamland, Fun, A.S. 

Adventure, Mediamarkt, Torfs, Coolblue, Decathlon, Hema, Efteling, Collishop, … en nog 

zoveel meer.  Je kan onze volledige lijst raadplegen via www.trooper.be/Beekstraat. 

 

Denk er bij je volgende online aankoop zeker aan om via trooper.be te gaan en steun zo 

onze ouderraad ☺ maar vergeet zeker ook niet af en toe een babbeltje te gaan slaan in de 

lokale winkels uit de buurt. 

 

Alvast heel erg bedankt, 

De ganse directie en ouderraad. 



STAP 1: Surf naar www.trooper.be/Beekstraat 

Op deze pagina zie je ten eerste hoeveel geld we al hebben binnengehaald. Daaronder zie je een 

overzicht van alle winkels die samenwerken met Trooper. Onder elke winkel zie je welk percentage er 

per aankoop naar de Beekstraat gaat. 

 

STAP 2: Scrol naar beneden en klik op jouw favoriete webshop 

 

 

STAP 3: Shoppen maar 

Vanaf dat je op de website van jouw favoriete winkel bent, kan je gewoon winkelen zoals anders. 

Dankzij de cookies die tijdens jouw bezoek aan Trooper en de webshop verzameld worden, weet de 

website dat jij via Trooper komt. Het is dus wel belangrijk dat je je advertentie blocker uitschakelt. 

Anders kan Trooper jou niet volgen en levert het niets op voor het solidariteitsfonds. 

Veel shopplezier! 


