“Zlatan is gek”
en
jullie donateurs zijn allemaal te gek!

Afgelopen weken hebben jullie bij elkaar al bijna 15.000 euro gedoneerd. Dit betekent dat we de
documentaire in ieder geval kunnen gaan starten! Op de website delen we de actuele stand van alle
donaties. Ook kun je hier meer informatie vinden over de inhoud van het project, de leden van het
projectteam en de toezichthoudende Stichting Take 4.
Het projectteam staat in de startblokken om te beginnen met het creatieve proces, het schrijven van
het script en het inplannen van de draaidagen. daarnaast is Stichting Take 4 bezig met het
verkrijgen van een ANBI status en verdere fondsenwerving. Er lopen op dit moment 2 subsidieaanvragen bij ZonMW en de GGZ herstelspecial van de VGZ.
Wisten jullie dat in de aanloop naar het maken van de documentaire er diverse gesprekken gevoerd
zijn met de belangrijkste belangenverenigingen rond dit thema:
KenBis: expertisecentrum bipolaire stoornissen.
Plusminus: belangenvereniging voor patiënt en omgeving.
Pro Persona: in de persoon van een behandelend psychiater en therapeut.
Zij onderschrijven dat dit project bijdraagt aan de genoemde doelstellingen en hebben aangegeven
ambassadeur te worden van het project. Zo zullen zij de documentaire ‘Zlatan is gek’ op World
Bipolar Day 2021 via hun kanalen een podium geven.
KenBis heeft bovendien een financiële donatie toegezegd van om te beginnen 2.500 euro (die wordt
verhoogd met nog eens 2.500 euro als de crowdfunding ten minste 25.000 euro oplevert).
We hebben nog 35.000 euro nodig om ons streefbedrag te halen en doneren kan dus nog steeds:
Helpen jullie mee dit project bekend te maken en mensen enthousiast te maken om ook bij te
dragen? Deel de link www.zlatanisgek.nl, like de facebookpagina of vertel het gewoon door.
Heb je nog vragen over deze crowdfunding, de documentaire of anderszins?
Neem gerust contact met ons op via stichtingtake4@gmail.com.

