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Tip van een belegger 

“Bepaal altijd eerst met welk 
doel u wilt beleggen. Er is geen 
beter doel dan persoonlijke 
groei. Het beste doel bent u dus 
zelf.“

BELEG IN 
POËZIE

Laat uzelf groeien in plaats van uw geld en beleg in poëzie. 

Beleggen in poëzie is duurzaam en veilig, heeft een laag 

risicoprofiel en een opmerkelijk rendement. 
Stichting Literatuursite Meander heeft als doel poëzie onder de aandacht te brengen van 
een breed publiek via internet. In de 27 jaar van haar bestaan heeft Meander het aantal 
lezers, page views en nieuwsbriefabonnees gestaag zien toenemen. Meander wil in de 
toekomst betere resultaten behalen dan in het verleden. Uw inleg maakt dat mogelijk. 

Opmerkelijk rendement
De grafiek geeft weer tot welke 
persoonlijke groei uw inleg in tien 
jaar tijd kan leiden. Een optimistisch 
rendement (dagelijks een portie 
Meander) is in zwart weergegeven; 
een pessimistisch rendement 
(wekelijks een portie Meander) in 
paars.

Duurzaam
Dichtkunst is duurzamer dan alle andere kunsten. De winning van metaalertsen voor 
bronzen beelden verwoest de leefomgeving. De productie van synthetische verf  vervuilt 
het milieu. De CO2-belasting van het vervoer van een symfonieorkest of  een ballet-
gezelschap en hun publiek is hoog. De opslag van kunst in een loods met klimaat-
beheersing kost veel energie. Denk ook aan alle kantoorruimte voor personeel in 
ondersteunende functies.

Poëzie heeft van alle kunsten de laagste milieu-impact. Een beetje dichter kan 
van een paar zelfgeoogste galnoten nog inkt maken om daarmee gedichten te schrijven 
op de achterkant van een oude envelop. 
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LEZEND RIJK WORDEN?
HET KAN!

Veilig
Bockchain, cold storage, pump and dump, FUD, PoS, scam coin… Hebt u ook weinig 
vertrouwen in een geldsysteem waarvan de mogelijkheden en risico’s niet volledig 
duidelijk zijn en dat bovendien erg in trek is bij afpersers en aanbieders van contrabande? 
Mis de boot van de crypto currency en lees Meander. Meander biedt duiding, ook in de 
wereld van de cryptische poëzie met pogingen om het hermetische te ontsluiten.

Laag risico
Uw risico is niet nul, maar wel vrijwel nihil. Want u hebt het goed begrepen: uw inleg is 
een donatie en die bent u kwijt. Maar u krijgt daar veel voor terug. 

Uw dividend wordt dagelijks uitgekeerd in klinkende taal. Daarbij krijgt u ook de 
zekerheid dat uw geld niet gebruikt wordt om te investeren in doelen die u niet 
welgevallig zijn. Een geruststellend idee. Gun uzelf  die zekerheid.

Zo steunt u ons
U kunt Meander steunen via de donatieknop op de website (www.meandermagazine.nl). 
Uw donatie wordt vervolgens afgehandeld door de stichting Mollie. U kunt ook recht-
streeks een bedrag overmaken. Dit zijn onze gegevens: NL 29 INGB 0004 4514 10 ten 
name van Stichting Literatuursite Meander. Meander heeft de ANBI-status, wat betekent 
dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (in Nederland). Ons fiscaal nummer 
(RSIN) is: 8149.81.768.

• Dagelijks een bericht over Nederlandstalige poëzie: recensies, 
interviews, columns, beschouwingen en inspiratie. 

• Wekelijks een nieuwsbrief  met een overzicht van activiteiten in 
Nederland en Vlaanderen op poëziegebied. 

• Maandelijks de analyse van een klassiek gedicht. 
• Het hele jaar door een poëzie-archief  dat door iedereen geraadpleegd 

kan worden. 
• En sinds kort heeft Meander ook een Youtube-kanaal.

Reacties van lezers
• Met veel plezier lees ik Meander 

Magazine en ik draag dan ook 
graag bij aan behoud en voort-
zetting! 

• Meander is een vaste gast 
geworden op zondag. Recensies, 
lievelingsgedichten, columns 
geven leesplezier en inspiratie.

• Wat een activiteiten op Meander! 
Geweldig.

• Ik ben docent Nederlands en erg 
blij met Meander.

• Waardevolle bron voor mij als 
poëzieliefhebber.

• Meander is een interessante 
literatuursite die de poëzie telkens 
weer in de schijnwerpers zet.

• Nu de papieren media nauwelijks 
nog aandacht besteden aan 
poëzie, is er gelukkig Meander. 

• Ik doneer graag omdat Meander 
als poëzieforum van levensbelang 
is! 

• Veel dank voor jullie geweldige 
inzet!
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