
 
ONZE MISSIE 
Help-Portrait is opgericht door de Amerikaanse 
celebrity fotograaf Jeremy Cowart. Help-Portrait is 
ondertussen een wereldwijde beweging van 
fotografen, visagisten en vele andere vrijwilligers 
en sponsoren, die samen komen om hun 
vaardigheden te gebruiken om iets te doen voor 
de mede mens. 
 
 
In December pakken professionele fotografen (en hun team) over de hele wereld 
hun camera en zoeken mensen die in de problemen zitten en nemen hun foto. Als 
de foto’s klaar zijn krijgen ze hun foto’s afgeleverd, allemaal volledig belangeloos.  
 
JA ZO MAKKELIJK IS HET ! 
We willen niet “uw” foto’s zien, het gaat om het GEVEN van de foto’s. Deze foto’s 
zijn niet voor jouw portfolio, website of voor de verkoop. Geld speelt geen rol in dit 
concept. Tijdens deze vakantie periode heeft u de kans om een familie of persoon 
iets te geven wat ze misschien nooit hebben gehad. Een “familie” portret! 
 
Onze missie bij Help-Portret is simpel om uit te voeren. Wij willen er zeker van zijn 
dat u alle informatie heeft om op 10 december deel te nemen aan help-portret. Wij 
zouden het fantastisch vinden als u ook andere mensen vind die bereid zijn om mee 
te doen om van Help-Portret een enorm succes te maken. Wij willen dat iedereen 
de kans krijgt om te geven, niet alleen de foto’s maar ook hoop….. 
 
De beste plek om in contact te komen met de andere deelnemers is om op onze 
website via het forum in te schrijven. 
 
VOOR WIE DOEN WE HET ? 
Iedereen die normaliter geen geld of toegang heeft tot een professionele fotograaf. 
Denk bv aan: dakloze mensen, weeskinderen, alleenstaande moeder/vader met 
hun kinderen. zieke kinderen, zieke ouders, ouderen, arme gezinnen, leger 
veteranen of misschien zelfs wel uw buren? 
 
WAAR ? 
Het kan overal zijn binnen of buiten (als het weer het toelaat), die creativiteit bent u 
zelf vrij in. In veel regio’s word contact gezocht met de gemeentes voor een 
beschikbare locatie waar de mensen centraal naar toe kunnen komen.  
 
HOE ? 
Natuurlijk kunnen we niet alles zelf regelen, vandaar dat we per regio zgn. regio 
coördinatoren hebben ingesteld, deze mensen kunnen helpen met de organisatie 
en ervoor zorgen dat alle contacten met de overheid/gemeentes in goede banen 
worden geleidt. Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd bij ons terecht. 
 
Denk bij de organisatie aan het benaderen van de gemeente voor een locatie die 
centraal ligt en waar meerdere fotografen samen kunnen werken, neem contact op 
met de lokale vestigingen van het legers des heils, kerken, ziekenhuizen, opvang 



huizen etc. maar vergeet niet de gemeente ook deze kunnen je vaak de goede 
richting op wijzen of helpen. 
 
Maak ook foto’s van jullie Help-portret dag en “backstage impressies” deze zullen 
gebruikt worden om Help-portret 2012 te promoten. Natuurlijk zijn kleine 
video’s/interviews etc. ook meer dan welkom. Het kan zijn dat het videomateriaal en 
fotomateriaal gebruikt gaat worden voor bv een korte film om mensen te inspireren 
om volgend jaar mee te doen. 
 
BENT U GEEN PROFESSIONELE FOTOGRAAF?  
DAN KUNT U NATUURLIJK ALSNOG UW STEENTJE 
BIJDRAGEN. 
Absoluut. Bezoek de website, en vertel de mensen in uw woonplaats dat u graag 
wilt helpen. Misschien kunt u eten of drinken brengen, assisteren van de fotograaf 
of zoek een bedrijf die de prints zou willen sponseren. Er zijn veel manieren om te 
helpen zonder de fotograaf zelf te zijn. 
 
Daarnaast zoeken we natuurlijk ook contacten bij de media, televisie, kranten etc. 
Help-portret kan alleen een succes worden met jullie hulp en de hulp van de media. 
Heb je contacten bij de media neem dan aub contact op met Frank Doorhof op 
info@frankdoorhof.com en deze contacten zullen zorgvuldig benaderd worden. 
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