
Tijd en geld besparen 

zonder aan kwaliteit in 

te boeten.
Zelf grafische ontwerpen en videoproductie 

verzorgen hoeft helemaal niet eng te zijn, zelfs 

niet als u over beperkte middelen beschikt. Eigen 

beheer kan zelfs heel veel tijd en geld besparen, 

zoals de ervaring is van het Refilwe Community 

Project, een Zuid-Afrikaanse 

liefdadigheidsinstelling voor achtergestelde en 

kwetsbare kinderen. Met behulp van CorelDRAW 

en Corel VideoStudio Pro maakt Refilwe een scala 

aan marketingmaterialen, waaronder video's, 

diavoorstellingen, banners, visitekaartjes en 

jaarverslagen, en brengt het de situatie van de 

kinderen voor wie ze zorgen onder de aandacht 

en werft het fondsen.
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PROJECTOVERZICHT
Dankzij de eenvoud van en het scala aan gereedschappen in 
CorelDRAW en Corel VideoStudio Pro kan de 
liefdadigheidsinstelling voor kinderen Refilwe Community 
Project al het eigen materiaal voor marketing en 
fondsenwerving produceren. De zelfredzaamheid bespaart 
de instelling geld en levert bovendien kortere 
productietijden op.

OVERZICHT

Corné Engelbrecht

Refilwe Community 
Project

“De suite wordt steeds beter met elke

update: gebruiksvriendelijker, met meer

opties om uit te kiezen, meer

snelkoppelingen en het kost minder tijd

om het gewenste resultaat te bereiken.”

Corné Engelbrecht

Een handje helpen
Het Refilwe-gemeenschapsproject, dat is genoemd naar het 
Tswana-woord voor “geschenk”, en dat focust op de tijdelijke 
nederzettingen rond de stad Lanseria even buiten Johannesburg, 
streeft verschillende doelstellingen na. Het project zorgt voor te 
vondeling gelegde baby's, ondersteunt de vroege ontwikkeling 
van kleuters en biedt naschoolse opvang die is gekoppeld aan een 
recyclingproject, en biedt daarmee een helpende hand, die zeker 
niet als aalmoes is bedoeld.

Kinderen in de naschoolse opvang moeten herbruikbaar materiaal 
verzamelen en meebrengen om aan het programma mee te 
kunnen doen. Voor dit materiaal krijgen ze betaald in “Mulas”, 
een fictieve valuta die ze kunnen inruilen voor schoolartikelen, 
voeding of items voor persoonlijke verzorging.

Net als zoveel 
liefdadigheidsinstellingen is Refilwe 
sterk afhankelijk van giften in geld en 
goederen voor de zorg voor de 200 
kinderen en baby's die het verleent op 
basis van vrijwillige dienstverlening en 
een heel kleine en overbezette staf.

De relatiebeheerder voor donaties, 
Corné Engelbrecht, is vertrouwd met 
CorelDRAW en heeft deze grafische 

ontwerpsoftware gebruikt voor het maken van banners voor 
promotie-evenementen, en het maken van dankbrieven, 
visitekaartjes, posters en stickers. “De suite wordt steeds beter met 
elke update: gebruiksvriendelijker, met meer opties om uit te 
kiezen, meer snelkoppelingen en het kost minder tijd om het 
gewenste resultaat te bereiken”, vertelt hij enthousiast.

Met Corel VideoStudio Pro kan Corné zijn creativiteit verder 
uitbreiden en diavoorstellingen en video's samenstellen die het 
cruciale werk laten zien dat het Refilwe Community Project 
onderneemt.

Casestudy



Het Refilwe Community Project gebruikt CorelDRAW voor het ontwerpen van t-shirts
en de advertenties waarmee ze die verkopen.

Koop een t-shirt en
help een kind in nood

www.refilwe.orgBestellen: donorrelations@refilwe.org

gemaakt in Zuid-Afrika
Gedrukt in Zuid-Afrika
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Krachtige gereedschappen die vriendelijk 
zijn in gebruik
“Als we grote organisaties benaderen en om fondsen vragen, wil 
ik indruk kunnen maken met een professionele presentatie en met 
Corel VideoStudio Pro kan ik heel snel echt iets bijzonders 
samenstellen”, legt hij uit.

“Ik kan opnamen maken met mijn smartphone, stilstaande 
beelden combineren met videoclips, muziek importeren, 
verschillende visuele effecten selecteren en het eindproduct 
exporteren in een groot aantal indelingen zonder aan kwaliteit in 
te boeten. Het zijn krachtige gereedschappen waarmee je je 
creativiteit de vrije loop kunt laten en over de vrijheid beschikt om 
te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen zonder dat je 
het eindresultaat verpest.”

De mogelijkheden om creatief 
werk in eigen hand te nemen 
leveren veel minder heen-en-
weer gedoe op met externe 
ontwerpers of 
videoproducenten, zodat het 
goedkeuringsproces ook veel 
sneller is. En we besparen niet alleen tijd, maar ook geld, omdat 
we geen externe krachten voor het werk hoeven te betalen.

© 2015 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Meer informatie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over 
speciale aanbiedingen en evenementen en lees het laatste 
nieuws, handige tips en studielessen. www.coreldraw.com.
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“Met Corel VideoStudio Pro kan ik

heel snel echt iets bijzonders

samenstellen.”

Corné Engelbrecht

De klus wat makkelijker maken
Corné heeft een overeenkomst voor een wekelijks promotie-
evenement weten binnen te slepen op Lanseria International 
Airport, het enige vliegveld in zijn soort in privé-eigendom in Zuid-
Afrika, dat jaarlijks meer dan 160.000 reizigers trekt.

Elke vrijdag wordt het klantinformatiepunt van Lanseria 
omgetoverd in een Refilwe-informatiepunt, met een groot aantal 
activiteiten om bekendheid te vergroten en donaties binnen te 
halen.
 
Daar spelen banners natuurlijk een grote rol voor promotie en 
Corné heeft tevens een diavoorstelling gemaakt die voortdurend 
wordt weergegeven in de vertrekhal en die laat zien hoe de 
organisatie hoop biedt aan kinderen die onder erbarmelijke 
omstandigheden opgroeien. 

“Refilwe is betrokken bij een groot aantal programma's. Het is dus 
lastig om alles in één diavoorstelling van 30 seconden te proppen. 
Maar dankzij de mogelijkheden voor het gebruik van word art, en 
functies als het slepen en neerzetten van clips, inzoomen op foto's 
en het op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze toevoegen van 
overgangen en geluidseffecten, kan ik fantastische dingen doen 
en het einddoel bereiken zonder overdreven grote inzet”, legt hij 
uit.

Het klantinformatiepunt van Lanseria Airport wordt regelmatig omgetoverd in een 
Refilwe-informatiepunt, waardoor de liefdadigheidsinstelling de broodnodige aandacht 
en fondsen krijgt
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