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Het thema van deze 18e festivaleditie, 
Song of the Earth, heeft ons bij Alive to Earth 
gebracht. 

Het Stiftfestival voegt daarmee de daad bij het 
woord door een concreet initiatief te steunen dat 
streeft naar vermindering van de effecten van 
klimaatverandering. Alive to Earth, opgericht door 
een Twents sociaal ondernemer, plant bomen in 
beschermde reservaten in Tanzania. Daar helpt het 
de biodiversiteit te herstellen, de lokale bevolking in 
voedsel, inkomen en natuureducatie te voorzien en 
natuurlijk klimaatverandering tegen te gaan. 

Voor iedere NIEUWE VRIEND doneert het Stiftfestival 
10% in bomen. Zo ontstaat het Stift Muziekbos 
in Tanzania én zorgt uw bijdrage ervoor dat het 
Stiftfestival zich nog steviger in het Twentse 
cultuurlandschap wortelt.

Doe mee! 
Ga naar onze website of stuur een mail naar  
vrienden@stiftmusicfestival.nl met uw naam en een 
bericht of u VRIEND, MUZIEK- of FESTIVALVRIEND wilt 
worden o.v.v. ‘Vriend Stift Muziekbos’.  

U kunt tot 15 september doneren, omdat dan 
het nieuwe plantseizoen in Tanzania begint. 
Laten we er met elkaar een groots Stift Muziekbos 
van maken!

> stiftmusicfestival.nl/alivetoearth

Wordt u VRIEND VAN HET 

FESTIVAL voor € 50,- dan 
worden 5 bomen geplant; wordt 
u MUZIEKVRIEND voor € 200,- 
dan worden dat 20 bomen en 
wordt u FESTIVALVRIEND voor 
€ 500,- of meer, dan worden 
minimaal 50 bomen geplant. 

Kijk voor info over Vriendschap op 
stiftmusicfestival.nl/steun-ons-als-
vriend. Bent u al VRIEND, dan wordt 
een bijdrage aan het Stift Muziekbos 
ook enorm op prijs gesteld en wordt 
van uw donatie 10% ingezet voor het 
planten van de bomen. U kunt via de 
QR code onderaan het bedrag van uw 
keuze doneren.

Bent u een STIFTFESTIVAL FAN  
en wilt u een eenmalige donatie doen 
die ook het Stift Muziekbos steunt? 
Dat kan! Bepaal zelf het bedrag met 
een minimum van € 5,- en betaal via 
de QR code.

Het Stiftfestival doneert 10% van uw 
gift in bomen.

Scan 
deze QR 
code

SAMEN 
PLANTEN WE 
HET STIFT 
MUZIEKBOS

WORD
VRIEND!


