Zo leuk kunnen de acties zijn!
Actiebrochure | Kinderen in de knel

Samen met uw
kerk in actie
voor kinderen
in de knel

Acht
actiesuggesties
om aan de slag
te gaan
Fijn dat u zich wilt inzetten om geld in te zamelen voor
kinderen in de knel! Misschien wilt u dat graag op een
andere manier doen dan alleen via een collecte in de
kerk. Hier vindt u enkele suggesties voor acties die u
kunt uitvoeren met uw gemeenteleden. Inspirerende
acties, waarmee u jong en oud enthousiast kunt maken
om mee te doen:
1

 Kinderen maken de dienst uit

2

D
 e Grabbelton

3

H
 eitje voor een karweitje

4

G
 lazen Kerk

5

G
 eef je leeftijd

6

S
 choenpoetsactie

7

T
 weedehands kleding catwalk & veiling

8

K
 liko-race

Heeft u een leuke actie uitgevoerd of
zelf een andere leuke actie bedacht?
Geef het door aan de webredactie van Kerk in Actie:
webredactie@kerkinactie.nl.
Veel succes en vooral ook veel plezier!
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Kinderen maken de dienst uit

Kinderen moeten niet werken, maar mogen naar school. Organiseer daarom
met een ernstige knipoog naar kinderarbeid eens een kerkdienst waarin
kinderen en jongeren de dienst uitmaken. Laat hen zoveel mogelijk
onderdelen van deze bijzondere kerkdienst invullen: van de preek tot en
met de collecte, van de aankleding tijdens de dienst tot en met de koffie
en limonade daarna. De kinderen zullen deze dienst gebruiken om
aandacht te vragen voor kinderen die niet naar school kunnen, maar
elke dag moeten werken.
Hoe werkt het?
Vraag de kinderen en jongeren in de gemeente om met begeleiders op een zondag de
dienst samen te stellen rondom het thema kinderarbeid. Ze zijn helemaal vrij om te
bedenken wat ze willen doen. Ook kunnen ze zelf de preek maken en de voorganger
vragen hen hierbij te helpen. De kinderen en jongeren schakelen de gemeente in voor
deze dienst, maar zijn zelf leidend. De collecte tijdens deze dienst is natuurlijk bestemd
om kinderen de kans te geven naar school te gaan. Breng de kinderen uit de projecten
ook duidelijk in beeld tijdens deze dienst.

Wat is er nodig?

•
•

•
•
•
•
•
•

een groep kinderen en jongeren met begeleiders:
kinderen die zich bezighouden met de
inhoudelijke invulling van de dienst:
- die nadenken over de bijbellezingen,
- de preek of verbeelding,
- die nadenken over de liturgie, liederen, muziek,
- die gebeden willen maken en uitspreken,
kinderen die kijken naar de aankleding van de kerk,
kinderen die collecteren en iets vertellen over het doel,
kinderen die na afloop koffie, thee en limonade verzorgen,
kinderen die helpen met het vormgeven van de liturgie,
kinderen die publiciteit maken voor de dienst in kerkblad,
weekbrief en plaatselijke krant,
een collecte om kinderen wereldwijd naar school te helpen.

Wat kan het u opleveren?
Kinderen en jongeren die zich betrokken voelen bij hun kerk en ervaren wat er allemaal
moet gebeuren als je een kerkdienst organiseert. Ze beseffen dat veel kinderen in de
wereld elke dag moeten werken en kunnen zelf concreet iets doen om deze kinderen een
beter leven te geven.
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De Grabbelton

De hele gemeente wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan de
activiteiten om aandacht te vragen voor kinderen in de knel en hier geld voor
op te halen. Iedereen grabbelt in een ton waarin allerlei opdrachten zitten, die
uitgevoerd moeten worden. Een mooi maar ook spannend moment.
Hoe werkt het?
In de grabbelton zitten opdrachten. Deze opdrachten worden gemerkt met cijfers.
Iedereen met hetzelfde cijfer zoekt elkaar op en groepsgewijs gaan zij, in een bepaalde
periode, aan de slag om de opdracht uit te voeren. Er zijn verschillende categorieën
mogelijk zoals:
1  organiseer een sportdag voor de hele gemeente, die geld oplevert voor
kinderen in de knel,
2  bedenk via de scholen een actie om geld op te halen, zodat meer kinderen
naar school kunnen gaan,
3  vraag ouderen om over hun jeugd en schooltijd te vertellen. Maak hiervan een
boekje en verkoop dit aan gemeenteleden,
4  bereid een kerkdienst voor die gaat over kinderarbeid, onderwijs en recht doen
aan mensen in een kwetsbare positie.
De opdrachten mogen een mix zijn tussen activiteiten waarbij je inhoudelijk meer over
het thema te weten komt tot activiteiten, die geld voor het thema kunnen opleveren.
Als er maar groepen kunnen worden gemaakt zodat mensen elkaar kunnen helpen,
jong en oud.

Wat is er nodig?

•
•
•
•
•

een team dat aan de gang gaat om
acties te bedenken,
een grabbelton met genoeg opdrachten,
aandacht in de gemeente hiervoor,
uitvoering van het geheel,
een terugkoppeling in de kerk en het
kerkblad: wat waren de opdrachten,
hoe ging de uitvoering en wat het heeft
opgeleverd?

Wat kan het u opleveren?
Gemeenteleden zijn in groepsverband als hele gemeente met elkaar actief voor kinderen
in de knel. Ze worden zich bewust van het thema en dragen bij aan inhoudelijke en
fondsenwervende activiteiten om kinderen naar school te laten gaan.
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Heitje voor een karweitje

We kennen het allemaal: het gras maaien van de buurvrouw, de auto wassen,
oppassen op de kinderen van vrienden, statiegeld flessen wegbrengen.
Ga maar zo maar door: werk doen dat geld oplevert. Dit kunt u inzetten voor
kinderen die moeten werken en niet naar school kunnen. U kunt ook als team
aan de slag bij mensen die wel wat grootschalige hulp kunnen gebruiken.

Hoe werkt het?
Prik een dag waarin alle gemeenteleden wordt uitgenodigd zich aan te melden voor
‘Heitje voor een karweitje’. Iedereen van jong tot oud kan meedoen. Wie meedoet gaat
buren, familie, vrienden en kennissen vragen wat voor karweitjes er gedaan moeten
worden, wanneer en welk bedrag men daarvoor over heeft voor het goede doel. In de
kerk hangt een lijst. Iedereen zet achter zijn of haar naam het bedrag dat is afgesproken.
Als het karweitje is uitgevoerd gaat het geld naar de coördinator van deze actie.

Wat is er nodig?

•
•
•
•

een coördinator,
lijsten voor in de kerk,
een datum (kan één dag zijn of een week),
veel deelnemers.

Wat kan het u opleveren?
Contact met mensen en de gelegenheid om te vertellen over het thema. Gemeenteleden
kunnen op een andere manier iets voor hun omgeving doen. Leuke en enthousiaste
reacties van mensen die geholpen zijn.
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Glazen Kerk

Als knipoog naar het Glazen Huis van 3FM: jongeren worden opgesloten
in de kerk en doen van avond tot ochtend allerlei werkzaamheden voor
gemeenteleden. De volgende morgen worden ze feestelijk weer vrijgelaten
en krijgen een lekker ontbijt.
Hoe werkt het?
Gemeenteleden, familie en vrienden bedenken opdrachten, die kunnen worden
uitgevoerd door de jongeren in de kerk. Denk bijvoorbeeld aan: een mooi gedicht of
gebed schrijven, een kunstwerk maken, een preek bedenken, 1.000 likes op Facebook
voor hun actie, de liturgieboekjes voor de zondag maken, de kroonluchters poetsen, de
kerk schoonmaken, enzovoorts. Acties die dus gedaan kunnen worden door jongeren in
de nacht in de kerk. Elke opdracht levert hen geld op dat ze doneren aan kinderen in de
knel. Via Facebook, Twitter en WhatsApp houden de jongeren contact met de buitenwereld en laten ze weten hoe het ermee staat. Elke uitgevoerde opdracht is winst.
Google eens op Glazen Kerk om te zien welke kerken ervaring hebben met zo’n actie,
zoals bijvoorbeeld in Maassluis.

Wat is er nodig?

•
•
•
•
•

een groep jongeren die samen met een coördinator een avond en nacht prikken,
jongeren die voor veel publiciteit voor deze actie zorgen: in de kerk zelf, maar ook
daarbuiten (lokale krant en sociale media),
mensen die hen van opdrachten willen voorzien en die sponsoren,
dat de nacht gevolgd kan worden op bijvoorbeeld Facebook,
waardering voor de jongeren door hen de volgende dag ontbijt aan te bieden en
natuurlijk een warm onthaal in de kerkdienst.

Wat kan het u opleveren?
Een groep jongeren die enthousiast aan de slag gaat,
gemeenteleden die opdrachten verzinnen en nieuwe
kansen voor kinderen in de knel.
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Geef je leeftijd

Hoe jong of hoe oud je ook bent: de hele gemeente geeft zijn of haar leeftijd
aan kinderen in de knel. Natuurlijk is iedereen vrij om met de komma te spelen.
Het gaat erom dat we ons bewust zijn van onze leeftijd en beseffen dat we
rekening moeten houden met elkaars leeftijd. Er zijn kinderen op de wereld
die zich op jonge leeftijd al heel oud voelen, omdat ze te zwaar werk moeten
doen of te zware verantwoordelijkheden moeten dragen.
Hoe werkt het?
Tijdens een kerkdienst vraagt u iedereen om een
bedrag te geven dat gelijk staat aan de leeftijd van
de gever. Als iemand bijvoorbeeld 56 jaar is kan hij
56 euro geven of € 5,60 of € 0,56. Natuurlijk heeft u
de gemeenteleden hier al via publiciteit van te voren
over ingelicht.
Tijdens de kerkdienst, in de kindernevendienst en
bij de collecte wordt stilgestaan bij de rechten die
kinderen hebben op verschillende leeftijden. Laat vlak
voor de collecte bijvoorbeeld kinderen van 0 t/m 18 op een rij staan en vertellen wat hun
rechten en plichten zijn. Kijk voor inspiratie op www.kinderrechten.nl.
Breng daarnaast persoonlijke verhalen tot leven van kinderen wiens rechten geschonden
worden. Kijk daarvoor op de website van Kerk in Actie. Geef aandacht aan de moeilijke
situatie waarin sommige kinderen verkeren, zodat duidelijk wordt voor wie de leeftijdbijdrage bedoeld is. Plaats hun verhaal in het kerkblad of de weekbrief. Lees zo’n verhaal
voor tijdens de dienst of laat het door iemand uitbeelden.

Wat is er nodig?

•
•
•
•
•

kies een zondag,
maak van te voren genoeg publiciteit, zodat het niemand verrast,
kinderen en jongeren van 0 t/m 18,
persoonlijke verhalen van kinderen elders in de wereld waarvoor de
bijdrage bedoeld is,
aan het eind van de kerkdienst het opgehaalde bedrag bekend maken.

Wat kan het u opleveren?
Een hele andere collecte dan normaal waar mensen nog lang over zullen napraten.
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Schoenpoetsactie

In veel landen waarin mensen in armoede leven,
bieden kinderen allerlei diensten aan langs de weg. In
warme stoffige landen poetsen deze kinderen veel schoenen.
Het levert vaak weinig op, dus moeten ze lange dagen maken.
Uw schoenpoetsactie kan daar verandering in brengen.
Hoe werkt het?
Vraag alle kinderen in de kerk of ze schoenen willen poetsen om andere kinderen in
de wereld te helpen die moeten werken. Ze verzamelen schoenen van gemeenteleden,
vriendjes, familieleden, plaatsen een oproep in de lokale krant. Maak het groot. De
kinderen gaan op een bepaalde dag allemaal tegelijk schoenen poetsen. Per paar krijgen
ze een vast bedrag. Bedenk een goed systeem zodat de juiste schoenen weer naar de
rechtmatige eigenaar gaan. Maak bijvoorbeeld briefjes met twee identieke nummers
(eentje voor de eigenaar, eentje voor in de schoen), zoals gebeurt in een garderobe.
Deze actie minder groot aanpakken? Beperk u dan tot een actie na de kerkdienst.
Alle gemeenteleden nemen één paar extra schoenen mee, die gepoetst moeten worden.
Terwijl de volwassenen napraten gaan de kinderen aan de slag. Ook kunt u deze actie
op straat gaan uitvoeren met voorbijgangers. Vraag dan wel om toestemming bij uw
burgerlijke gemeente. Zoek een dag en locatie uit waarop er veel mensen op de been zijn.
Zorg voor voldoende publiciteit in de plaatselijke media. Of koppel het aan een bestaande
schoenzet-actie rond Sinterklaas.
Vergeet niet om deze actie feestelijk af te sluiten met de deelnemende kinderen, met een
gezamenlijke lunch of wat lekkers te eten en te drinken na afloop. Op dat moment wordt
ook bekend gemaakt wat de kinderen bij elkaar gepoetst hebben.

Wat is er nodig?

•
•
•
•
•
•
•

een coördinator van de actie,
kinderen die schoenen willen poetsen,
mensen die schoenen inleveren die gepoetst moeten worden,
poetsmateriaal (doekjes, borstels, schoenpoets),
nummer-briefjes voor schoenen, zodat ze weer goed terugkomen bij de juiste eigenaar,
publiciteit om schoenen en schoenpoetsers te verzamelen en het doel onder de
aandacht te brengen, publiciteit tijdens de actie zelf,
mensen die een gezellige afsluiting willen organiseren.

Wat kan het u opleveren?
Kinderen die in de schijnwerpers staan en weten waarvoor ze poetsen.
Als u het wat groter aanpakt krijgt u vast wel lokale media aandacht voor uw actie.

7

Tweedehands kleding catwalk & veiling

Kleren maken de man (en vrouw). Maar waar komt onze kleding eigenlijk
vandaan? We weten inmiddels dat de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie vaak slecht zijn en dat er vaak kinderen meewerken. U organiseert
een catwalk en veiling of beurs van tweedehands kleding. Met de opbrengst
voorkomt u dat kinderen in India in de textielindustrie moet werken.
Hoe werkt het?
Op een zaterdag organiseert u in uw kerk een beurs en veiling van tweedehands kleding.
Maak veel publiciteit om mooie tweedehands kleding in te zamelen. Start de kledingbeurs
met een catwalk (een modeshow) waarbij u de meest bijzondere exemplaren eerst showt
en daarna veilt. Dit herhaalt u ieder uur. De bezoekers kunnen op de geshowde kleding
bieden. Een goede veilingmeester zorgt ervoor dat het bod hoog eindigt.
Tussendoor vraagt u natuurlijk aandacht voor kinderen die in de textielindustrie moeten
werken. Misschien kunt u ook kleding showen uit India of andere landen van de wereld.
Of u showt kleding die duurzaam gemaakt is of onder goede arbeidsomstandigheden.
De overige kleding kan gewoon verkocht worden. Zorg dat u die kleding goed sorteert
op dames-, heren- en kinderkleding, op maat en op kledingsoort. De overgebleven
kleding levert u na afloop van de actie in bij een kledingbak.

Wat is er nodig?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

een coördinator van de kledingactie,
mensen die kleding willen verzamelen en uitzoeken,
mensen die de kleding willen verkopen,
een ruime locatie voor de beurs en veiling,
een verhoging voor de catwalk,
mensen die de kleding willen showen,
een veilingmeester,
veel publiciteit om kleding in te zamelen en om bezoekers te trekken,
eten en drinken voor de deelnemers.

Wat kan het u opleveren?
Een leuke actie waarbij oude kleding opnieuw
gebruikt wordt. Aandacht voor kinderarbeid in de
kledingindustrie waarmee u ook mensen buiten
uw kerk bereikt.
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Kliko-race

Wereldwijd wordt er vuil opgehaald, gescheiden en verbrand. In veel landen
werken ook kinderen in de afvalscheiding, bijvoorbeeld in Colombia. Onder
vaak hele vieze omstandigheden. In ons land is het netjes geregeld. Kliko’s,
een vuilniswagen en weg is het weer. Om het zware werk van deze kinderen
onder de aandacht te brengen organiseert u een Kliko-race.
Hoe werkt het?
Op een ochtend of middag in het weekend organiseert uw kerk de Kliko-race. Uw
gemeenteleden zijn wel in voor iets sportiefs. De teams schrijven zich in per tweetal.
Eentje die in de kliko zit en een die de kliko zo snel mogelijk van start naar finish duwt.
Bedenk een mooi circuit. De teams kunnen ook buiten rondjes racen om de kerk.
De teams laten zich van te voren sponsoren voor bewezen diensten. Maar mensen
kunnen ook ter plekke geld in de kliko doneren, zodra de kliko weer voorbij komt.
Of maak er een soort estafette-race van. U stelt dan grotere
teams samen van 4, 6 of 8 personen. Na één ronde wordt er
gewisseld en gaat een volgend tweetal verder. Maak zoveel
mogelijk rondjes in een vastgestelde tijd.
De opbrengst is bestemd voor kinderen in Colombia, zodat ze
naar school kunnen en niet meer in de afvalscheiding hoeven
werken, zoals hun ouders.
Natuurlijk is er ook koffie, thee, limonade, koek en heel veel
water om de dorst te lessen. Het winnende team krijgt al het
sponsorgeld van de anderen en overhandigt dit aan het actiecomité om over te maken
naar Kerk in Actie voor kinderen die met afval werken, zoals in Colombia.

Wat is er nodig?

•
•
•
•
•
•

een coördinator van de Kliko-race,
veel teams die zich op de lijst in de kerk opgeven,
veel grote schone kliko’s,
een geschikt kliko-race-circuit,
gemeenteleden die aanmoedigen en sponsoren,
gemeenteleden die voor de inwendige mens zorgen.

Wat kan het u opleveren?
Een leuke dag met veel plezier, sportief bezig zijn met jong en oud. Ook dit is een actie
die zich uitstekend leent voor publiciteit buiten uw eigen kerk.

Aandachtspunten bij al uw acties:
•
•
•
•
•
•
•

Verdeel de taken over zoveel mogelijk mensen,
kijk daarvoor ook buiten het organiserend comité.
Zorg voor voldoende publiciteit, zodat zoveel mogelijk
mensen meedoen aan de actie. Hoe meer mensen u erbij
betrekt, hoe groter de betrokkenheid in uw gemeente.
Geef vooraf, tijdens en na afloop van de actie goede
informatie over het doel waar u geld voor ophaalt.
Hang de thermometer-poster op om zichtbaar te maken
wat uw actie tot nu toe heeft opgebracht.
Vraag aan de diaconie om het opgehaalde bedrag
te verdubbelen.
Vier uw successen: koppel uw actie altijd terug
tijdens de kerkdienst, in het kerkblad, op uw website,
in de plaatselijke krant.
Vergeet niet alle deelnemers en medewerkers aan
uw actie te bedanken!
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