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Bak één of meerdere taarten of cupcakes
en verkoop cupcakes, de taart of

taartpunten. Vul vervolgens in hoeveel geld
je hiermee hebt opgehaald in het vakje

‘bakken’. 

Versier een glazen potje en doe er
een kaarsje in. Verkoop deze

potjes om licht te verspreiden in
de wereld. Het geldbedrag dat je

ophaalt, vul je in bij het vakje
‘knutselen’.

Bakken Knutselen

Was één of meerdere auto’s of fietsen.
Welke fiets kan wel een schoonmaakbeurt
gebruiken? Vraag een bijdrage voor jouw
inzet. En vul het geldbedrag dat je hebt
opgehaald in bij het vakje ‘auto of fiets

wassen’. 

Auto of fiets wassen

Kun je goed dansen? Acteren? Ben je
muzikaal of een echte kunstenaar?

Geef een optreden bij jou thuis of in
de omgeving, bijvoorbeeld bij de
supermarkt. Vul het opgehaalde

geldbedrag in bij het vakje ‘optreden
of tentoonstelling’. 

Optreden

Ga lekker tuinieren! Help bijvoorbeeld de
buurman bij het onkruid wieden, help

snoeien of ga het gras maaien. Haal op die
manier geld op en vul jouw opgehaalde
geldbedrag in bij het vakje ‘tuinieren’. 

Tuinieren

Maak één of meerdere kaarten en
verkoop deze. Denk aan een

verjaardagskaart, een
geboortekaart, een trouwkaart of

een jubileumkaart. Vul het
geldbedrag dat je hebt opgehaald in

bij het vakje ‘feestkaarten’. 

Feestkaarten

Haal lege statiegeldflessen op in
jouw omgeving en lever de flessen
in. Het geldbedrag dat je hiervoor

krijgt, vul je in bij het vakje ‘lege
flessen’. 

Lege flessen

Trek je sportieve schoenen aan en houd
een sponsorloop! Ren bĳ voorbeeld zoveel
mogelĳ k rondjes rond jouw huis. Of laat je
sponsoren voor een (lange) wandeling. Het
geld dat je hiervoor krĳ gt, vul je in bĳ het

vakje ‘sponsorloop of -wandeling’. 

Sponsorloop of -wandeling

Doe lootjes in (biologisch afbreekbare) ballonnen, blaas ze op en maak ze met lintjes
vast. In één van de ballonnen zit een winnend lot. Wie deze koopt, wint een prĳ sje.
Laat mensen een ballon met een lot kopen. Als zĳ de ballon kapot maken, weten ze

of ze het winnende lot hebben en winnen ze een prĳs. Het geldbedrag dat je
hebt overgehouden vul je in bĳ het vakje ‘lootje trekken’.

Lootjes trekken


