
 

 
Als commissie willen we jullie als leiding graag werk uit handen nemen bij het 
houden van een actie. Wij hebben een compleet kinderpakket gemaakt, waarmee je 
de kinderen kan uitleggen waarvoor we gaan actievoeren. Ook hebben we diverse 
werkjes en verwerkingen, die bij de slogan ‘Van Zien naar Omzien’ passen. We willen 
graag naar alle kinderen omzien in Georgië (Kom over en help), maar ook in 
Nederland (LCJ). Helpen jullie mee om geld op te halen? We zijn benieuwd naar jullie 
acties.  
 
De kinderpakketten zijn uitgedeeld in de gemeentes, als jullie geen pakket hebben 
ontvangen, dan horen wij dat graag (kinderacties@lcj.nl).  
 
Bijlagen: 

1. Actie-ideeën 
2. Kinderprogramma 
3. Verhaal 
4. Verwerkingen 

 
Downloads: 

• Drieluik met informatie over de actie 
• Powerpoint kinderprogramma 
• Bouwplaat Georgisch huis  
• Kluskaart 
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Voor iedereen: 

• Op de actiewebsite lcjactie.nl vind je diverse actieproducten waarmee actie gevoerd 
kan worden, zoals snoeprollen en bakkersartikelen.  

• Help door jouw klusjes de straatkinderen in Georgië. Vraag je moeder, opa, tante of 
buurman of je een klusje kunt doen. Vraag of je er geld mee mag verdienen zodat 
de straatkinderen in Georgië naar het dagopvangcentrum kunnen. Als je een volle 
kaart hebt, kun je dit inleveren bij de leiding.  

 
Onderbouw: 

• Flessenactie: kinderen verzamelen lege flessen. Het statiegeld is voor het goede 
doel. 
 

Middenbouw: 

• Met deze groep kun je iets maken. Hierbij denken we aan: cakejes of iets creatiefs 
zoals iets haken, breien, punniken. Dit kunnen ze verkopen op een verkoping van de 
kerk. 

• Kinderen vertellen wat over de actie op een ouderenmiddag/vrouwenvereniging. Ze 
presenteren waar ze geld voor ophalen en zo proberen ze de mensen warm te 
maken om geld te geven.  
 

Bovenbouw: 

• Het spel: voor een appel en een ei. De kinderen krijgen een appel en een ei. Deze 
moet en ze steeds proberen te ruilen voor iets dat meer waard is. Uiteindelijk 
hebben ze zoveel opgehaald wat ze aan het eind van de dag per opbod verkopen 
voor het goede doel. 

• Dit spel is een beetje hetzelfde als ‘voor een appel en een ei’. Je geeft elk kind een 
bedrag van bijvoorbeeld €2,-. Zij moeten dit proberen te vermeerderen door dingen 
te kopen en te verkopen. Uiteindelijk komen ze nu alleen niet met spullen aan, maar 
met geld. Voor dit spel kun je ook een hele week uittrekken. 

• De oudste groep maakt iets (cakejes of iets creatief, denk hierbij ook aan 
handwerken/haken e.d.), wat ze kunnen verkopen op een verkoping van de kerk. 

• Kinderen vertellen wat over de actie op een ouderenmiddag/vrouwenvereniging. Ze 
presenteren waar ze geld voor ophalen en zo proberen ze de mensen warm te 
maken om geld te geven. 

 

  



 

Opbrengsten 
Wat kan een gemiddelde zondagsschool/club minimaal ophalen?  Als we uitgaan van een 
gemiddelde van 24 kinderen, komen we op het volgende terecht: 
 

• Iedereen verkoopt een actiekluskaart à € 20,- 
• Alle kinderen verkopen ongeveer 15 snoepzakken  

 
De totale winst (met aftrek van kosten) van een gemiddelde zondagsschool/club kan dan 
zijn: 
 

24 afscheurkaarten x € 20,-        =  €   
480,-  

24 kinderen x 15 snoepzakken à € 37,50   = €   
900,-     +   

                   € 1380,- 
 

 
Een prachtig bedrag waardoor de dagopvang in Georgië veel straatkinderen kan opvangen. 
Natuurlijk mogen de kinderen veel meer verkopen dan dat we hierboven hebben 
geschetst. Graag zelfs! 
 
 
 

Geldthermometer 
Uit de praktijk blijkt dat een geldthermometer erg stimulerend werkt. 
Bekijk elke bijeenkomst wat er verkocht is en hoeveel geld er is opgehaald. 
Dit wordt dan op de thermometer bijgehouden. Zet dit bedrag met 
regelmaat in het kerkblad, zodat ook de gemeente op de hoogte is en blijft 
van de actie. 
 

 
 

  



 

 
Om jullie te helpen om deze actie vanaf het begin goed aan te pakken en neer te zetten, 
geven wij een voorbeeldprogramma. Het is handig om een speciaal moment in te 
roosteren voor de zondagsschoolkinderen of kinderclub om de actie goed door te 
nemen en in het thema te komen. 
 
Voorbereidingen 

• Eén persoon van de leiding bereidt het verhaal voor. 
• Download de PowerPoint presentatie en pas deze eventueel aan, zodat deze past in 

jullie kinderprogramma. 
• Zorg ervoor dat dingen die van tevoren geregeld moeten worden, geregeld zijn. 

(Bijvoorbeeld materialen voor bij de werkjes die je door de kinderen zelf mee laat 
nemen), maar denk ook aan voldoende pennen, lijm of andere benodigdheden die 
u nodig hebt bij de verwerking die u gaat kiezen (zie bijlage 4)!  

• Zorg dat vooraf alle actiematerialen binnen handbereik liggen en dat je hierover het 
een en ander kunt vertellen en laten zien. 

• Zorg dat vooraf de overige materialen klaarliggen, om aan het eind aan de kinderen 
uit te kunnen delen. 

• Download eventueel nog kleurplaten en extra werkjes voor de kinderen die snel 
klaar zijn met hun werkje (bouwplaat).  

• Maak eventueel zelf een spaarposters en hang deze op. Houd op deze manier bij wat 
de actieartikelen of de klusjeskaarten op brengen! 

• Spreek met elkaar een periode af waarin de actie wordt gevoerd. Dit is overzichtelijk 
voor de kinderen. 

 
Introductie 

• Vertel of lees het verhaal. 
• Bespreek het verhaal na met vragen als: 

o Wat viel je op?  
o Wat kunnen wij ervan leren?  
o Wat is het verschil tussen dit kind en ons?  

 
Het is mogelijk om een medewerker van Kom over en help uit te nodigen om bij jullie in de 
gemeente het verhaal te laten vertellen. Hierover kunnen jullie met ons 
(kinderacties@lcj.nl) contact opnemen.  
 
Verwerking 

We hebben wat ideeën voor werkjes gemaakt. Zie bijlage 4 met de verschillende 
verwerkingen.  
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Afsluiting 

Als afsluiting geeft u volgende materialen aan de kinderen mee:  
• Kluskaart  
• Snoepzakken / bakkersartikelen (of een bestellijst).  

 
Ps. We vinden het leuk als jullie foto’s willen delen via kinderacties@lcj.nl van de actiestart 
in jullie gemeente.  
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Hanna (6) moet elke dag bedelen om eten 
 
[Dia 1 en 2] 

Stel je eens voor: iedere dag word je door papa of mama de straat op gestuurd om te 
bedelen. Soms is het heel koud, of juist heel erg warm. Maar het is niet anders. Je moet geld 
zien te krijgen zodat je eten kunt kopen. Want je wilt toch niet met honger gaan slapen?  

[Dia 3 en 4] 

In Georgië, een land dat 3.000 kilometer bij ons vandaan ligt, leven veel kinderen op straat. 
Ze krijgen weinig eten en zijn meestal in de stad om te bedelen. Eén van die kinderen is 
Hanna. Ze is zes jaar. Hanna heeft een oudere zus en vier broers. De moeder van Hanna 
krijgt binnenkort een baby.  

[Dia 5 t/m 8] 

Hanna kan helaas niet altijd naar school, terwijl ze er wel van houdt om dingen te leren. 
Weet je waarom dat niet kan?  Omdat ze ’s morgens eerst op straat moet bedelen, zodat 
er eten gekocht kan worden. Iedere dag weer. 

Als Hanna ’s middags wel bij het dagopvangcentrum komt, is ze blij! “Ik leer veel en 
iedereen is heel lief voor mij. Ik leer lezen en schrijven, maar ook hoe ik goed voor mezelf 
kan zorgen. De begeleidsters vertellen mij hoe ik mezelf moet wassen en aankleden maar 
ook hoe je nagels knipt. Daarna voel ik me heel fijn! En weet je wat ik het allermooist vind?  
De verhalen uit de Bijbel. Ik probeer altijd heel goed te luisteren zodat ik de verhalen 
daarna goed terug kan vertellen.” 

[Dia 9 en 10] 

In het dagopvangcentrum voelt Hanna zich veilig. Ze krijgt er warmte en liefde. Maar zoals 
Hanna zijn er nog meer straatkinderen. Zij willen ook graag naar een dagopvangcentrum. 
Doe je mee?  

 
Ps. Er is een bijbehorende PowerPoint presentatie gemaakt bij dit verhaal. Deze 
presentatie is als download te vinden op de actiewebsite bij ‘kinderpakket’.  
  



 

 
 
Rebus 1 

 
 
  



 

Rebus 2 
 



 

Kleurplaat deel 1  

Kleur de plaatjes mooi in en verbind ze met lijnen bij het juiste land Nederland / Georgië  



 

Kleurplaat deel 2  

Kleur de plaatjes mooi in en verbind ze met lijnen bij het juiste land Nederland / Georgië 
 
  



 

Creatief - 3D hand  

 
Geef iedereen een A4 blad met evt. 
bovenaan het thema of een bijbeltekst 
rondom ‘omzien naar elkaar’ ‘helpende 
hand’ zijn voor een ander oid.  

Afhankelijk van de hoeveel beschikbare 
tijd kun je voor een gekleurde of zwart-
witte versie gaan.   

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

Spel - In de knoop  

Neem een dik lang touw en maak hier met grove lussen knopen in. (pas de 
moeilijkheidsgraad aan afhankelijk van leeftijd, groepsgrote en beschikbare tijd)  

Verdeel de kinderen over het touw. Zorg dat bij iedere lus/knoop iemand staat.   

Laat ze op hun positie het touw goed vasthouden.  

Ze mogen dit touw tijdens het spel niet meer loslaten.  

Laat ze met elkaar het touw uit de knoop halen zonder dat ze het touw loslaten.  

  

Variatie:  

Je kunt het bij oudere kinderen 
ook zonder touw doen. Maak met 
elkaar een kring. Houdt elkaars 
handen stevig vast en maak de 
kring in de knoop. Ga over elkaars 
armen en er onderdoor, draai om 
elkaar heen etc.  

Vervolgens is het de bedoeling dat 
ze ook weer uit de knoop komen 
zonder dat de handen los geweest 
zijn.  

  



 

Verwerking - Samen schrijven  

Maak met elkaar een woord of woorden rondom het thema of maak het 
eindbedrag van de actie. Laat iemand vanaf een hoger punt kijken of het klopt en 
bijvoorbeeld een foto maken.   

 

  

 
 


