Actietips Geef ze een tien!
Gebruik deze checklist als voorbereiding voor een actie voor Geef ze een tien. Voor het organiseren
van een sponsorloop is een apart draaiboekje gemaakt.
Via www.geefzeeentien.nl zijn verschillende materialen te bestellen:




Kluskaart: er is een speciale kluskaart gemaakt voor Geef ze een tien! De 10 klusjes leveren 10 euro
op.
Muntkaart: met de muntkaart kunnen (jonge) kinderen makkelijk geld ophalen. Een volle muntkaart
levert 10 euro op.
Bouwplaat: de Geef ze een tien! bouwplaat is voor de onderbouw een mooie manier om geld op te
halen. Ga met de kijkdoos langs bij familie en vrienden en spaar zo mee voor Geef ze een tien!

U kunt natuurlijk ook zelf aan de slag, denk dan aan:













Lege flessen actie: leerlingen kunnen lege flessen van huis meenemen of deze actie kan ook met
plaatselijke supermarkten geregeld worden die een brievenbus een aantal weken beschikbaar stellen
waar mensen de statiegeldbonnetjes in kunnen deponeren.
Bloembollen verkopen: een lucratieve manier van geld binnenhalen. Zie bijvoorbeeld
http://baltusfundraising.nl/
Een veiling: zoek ouders die ondernemer zijn en vraag die voor sponsoring van producten of kennis en
verkoop dat op een veiling.
Organiseer een actiedag! Voorbeeld: Organiseer een Dag van de Leraar. Op deze dag is alles anders.
Uw leerlingen zijn de leraar en geven les. Ze ontdekken hoe belangrijk de leraar is.
Oktober, christelijke kinderboekenmaand! Organiseer een boeken-/ tijdschriftenmarkt. Laat kinderen
allerlei boeken en tijdschriften (VT wonen, Landleven enz.) verzamelen die niet meer gebruikt worden
en organiseer hiermee een tweedehands boekenmarkt. Schuif rijen tafels tegen elkaar aan in
verschillende lokalen en leg de boeken per categorie neer: kinderboeken, theologische boeken,
literatuur enz. Een mooie link naar de actie: met deze oude boeken zorgen wij voor nieuwe boeken en
lesmaterialen in Burkina Faso, Haïti en Nepal!
Laat iedere leerling een mooie tekening maken. Deze tekening is via www.tekenfund.nl af te drukken
op allerlei artikelen zoals mokken, placemats, wenskaarten en door familieleden en kennissen te
bestellen en af te rekenen in het persoonlijke webwinkeltje van ieder kind. De winst gaat naar ‘Geef ze
een tien’
Studeer een paar liederen in met de kinderen (zang en instrumenten) en spreek af met de leerlingen
dat ze in de (kerst)vakantie in groepjes bij verschillende winkels hun lied laten horen (wel eerst even
toestemming vragen aan de winkelmanager). In de dagen rond kerst komen er veel mensen
boodschappen doen en zijn ze vaak bereid om iets te geven voor het goede doel. Maak met de
leerlingen een mooi bord waarop staat waar het geld voor bestemd is. Welk groepje haalt het meeste
geld op?
Promotie: Maak een leuke poster voor uw actie en hang deze op zoveel mogelijk plekken. Stuur
eventueel een persbericht naar alle (lokale) media met informatie over de actie, Woord en Daad,
informatie over Geef ze een tien!, praktische info (datum, tijd, plaats of de weken waarin leerlingen
langs de deuren gaan voor bijvoorbeeld een verkoopactie).

Verslag
Na de actie kunt u een kort verslagje van de sponsorloop maken en dit samen met een paar foto’s opsturen
naar Woord en Daad, via info@woordendaad.nl. Wij plaatsen dit dan op onze website.
Geld overmaken
Na afloop wacht nog een mooie klus: het geld tellen! Zorg dat de leerlingen vooraf weten wanneer ze het geld
uiterlijk in moeten leveren. Maak het uiteindelijke bedrag op een feestelijke manier bekend op de school. Het
geld kan overgemaakt worden naar: Stichting Woord en Daad te Gorinchem, IBAN: NL64RABO 0385487088,
o.v.v. Geef ze een tien! en de schoolnaam en plaats.
Heel veel succes met het organiseren van een actie en hartelijk dank voor uw inzet voor ‘Geef ze een tien!’

