Persbericht 31-5-2016
De Ziel van Leiden haalt via crowdfunding streefbedrag binnen!
Op 1 april 2016 startte ‘De Ziel van Leiden’ een crowdfundingcampagne via Stichting
Voor de Kunst. Doel: in twee maanden tijd 8000 euro bij elkaar krijgen voor het
project. Dit geld is nodig voor de website, de bijeenkomsten en de striptekenaars.
Vorige week ging het ineens hard met de teller. En nu, op de laatste dag van de
crowdfunding, is het bedrag ruimschoots gehaald!

Meer informatie
R. van Oirschot
Mobiel 06-29540778
r.vanoirschot@alares.nl

Wat doen we met het geld?
Samen met de inwoners van de stad zoeken we de ziel van Leiden. Deze zoektocht
leggen we visueel vast en bundelen het eindresultaat in stripvorm. Een stripboek voor
en door Leienaars, over Leiden en waarom Leiden zo speciaal is, gratis bij alle Leienaars
in de bus! Voor deze zoektocht organiseren we maandelijkse bijeenkomsten op locaties
in Leiden. En via de website www.dezielvanleiden.nl is de zoektocht ook te volgen.
Doneren kan nog steeds!
We hebben aan dit mooie bedrag niet genoeg, we hebben nog meer geld nodig. Voor
het maken van de strip, het drukken en het gratis verspreiden van het boek. Ook al is na
vandaag de crowdfunding via Voor de Kunst gesloten. Je kunt je donatie storten op dit
IBAN nummer: NL57ABNA0496356585, ten name van Futuremanagement en onder
vermelding van ‘donatie De Ziel van Leiden’.
Volgende bijeenkomst
Op woensdag 15 juni is er weer een bijeenkomst met het thema Innovatie. Van kleine
eenmanszaken in Leiden die duurzaam werken tot grote organisaties die specifieke
bedrijfstakken naar Leiden halen. Wetenschappelijke innovaties, sociale innovaties, het
komt allemaal aan bod. Meepraten? Je bent van harte welkom, van 20.00 – 22.00 uur
e
bij Nieuwe Energie, 3 Binnenvestgracht 23, 1312 NR Leiden.
De Ziel van Leiden
"De Ziel van Leiden" is de zoektocht naar het verhaal van Leiden, door, voor en van
Leienaars. Een samenwerking van de Leidse inwoners, Stadslab Leiden, ondernemers en
media over dat wat Leiden zo uniek maakt.
Stadslab Leiden
Oude Vest 7
2312 XP Leiden
www.stadslableiden.nl

