
 
 
Lootjestrekken.nl gaat internationaal als DrawNames.com 
 
DrawNames.com maakt Amerikanen enthousiast voor Hollands fenomeen  
 
Rijswijk, 9 november 2009 - Lootjestrekken.nl maakt de stap naar Amerika. Nadat 
eerder al Sinterklaas de oversteek maakte om als Santa Claus verder te gaan, volgt 
nu ook het oer-Hollandse "lootjes trekken". Lootjestrekken.nl, de grootste 
Nederlandse site op het gebied van online lootjes trekken, start dit jaar met 
DrawNames.com. De site bouwt voort op de groeiende populariteit van het anoniem 
lootjes trekken, in de VS ook wel de "Secret Santa Gift Exchange" genoemd. De 
originele Nederlandse site Lootjestrekken.nl, groeit dit jaar, het tiende jaar dat de site 
bestaat, naar verwachting door naar 700.000 lootjes.  
 
Hotlinks 
http://www.drawnames.com 
http://www.bgca.org 
http//www.lootjestrekken.nl 
 
Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl: "Dit jaar is het precies vierhonderd jaar geleden 
dat de Nederlanders de Hudson rivier opvoeren en voet aan land zetten in wat nu 
Manhattan heet. Ik denk niet dat onze stap nu dezelfde impact heeft, maar de 
belangstelling voor het lootjes trekken neemt ook in de VS toe. Het leek ons een 
leuke manier om vierhonderd jaar samenwerking met de VS te vieren." 
 
Daar waar in Nederland Sinterklaas het lootjes trekken domineert, is het in de VS 
vooralsnog vrijwel uitsluitend de kerstperiode waarin het lootjes trekken zich afspeelt. 
 
Geld voor Boys & Girls Clubs of America 
Evenals in Nederland kunnen ook de bezoekers van DrawNames.com vrijblijvend 
doneren aan een goed doel. Vorig jaar werd op deze manier via de Nederlandse site 
een bedrag van 22.661 euro gedoneerd aan de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind. Dit jaar gaan de Nederlandse donaties naar KiKa, stichting 
Kinderen Kankervrij. Er zijn nu al zo'n zeshonderd eenmalige afschrijvingen 
afgegeven. In de VS komt het geld ten goede aan de Boys & Girls Clubs of America. 
 

---------------------- 
 
Over Lootjestrekken.nl 
Lootjestrekken.nl biedt sinds 2000 de mogelijkheid om (gratis) online lootjes te trekken. De lootjes 
voor Sinterklaas of Kerst kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. De site is echter het 
hele jaar in de lucht en kan ook voor andere gelegenheden worden gebruikt. Via Lootjestrekken.nl 
kunnen verlanglijstjes worden uitgewisseld en anoniem vragen worden gesteld. Lootjestrekken.nl 
doneert elk jaar de vrijwillige bijdragen van lootjestrekkers aan een goed doel. DrawNames.com is de 
Engelse versie van Lootjestrekken.nl. 
 
Voor meer informatie: 
Lootjestrekken.nl 
Nina Horstra 



tel: 070-3030040 
nina.horstra(at)clms.nl 
 
Whizpr 
Loes ten Brummelhuis/Ward van Beek 
tel: 0317 410 483 
lootjestrekken(at)whizpr.nl 
 
 


