De Vakantietas - Plan van Aanpak
Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien duurt de
zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg, en moeten zich
dus 6 weken thuis vermaken.
Hoe leuk is het om hen als kerk een tas te geven met wat
spulletjes om in de zomer mee bezig te zijn?
In Burgum deelt de kerk vakantietassen uit aan kinderen.
Een van hun diakenen vertelt: ‘het is ontzettend leuk om te
zien hoe blij verrast de kinderen zijn wanneer ze de tas
mogen uitpakken. Ook het verzamelen en inpakken van de
tas is erg leuk. Via plaatselijke winkeliers kunnen we vaak
korting krijgen en zijn de reacties ook enthousiast. Dus alleen
maar blije gezichten!’
Stap 1: Bedenk aan welke kinderen en jongeren de tas uitgedeeld kan worden
Bepaal voor jezelf de voorwaarden: aan welke kinderen willen we als kerk de tasjes
uitdelen? Je kunt contact zoeken met de Voedselbank, de speelgoedbank, de kledingbank of
de kringloopwinkel. Ook kun je denken aan de kinderen in het nabijgelegen
asielzoekerscentrum. Je kunt contact zoeken met scholen, leerkrachten weten soms ook
welke kinderen er niet op vakantie kunnen.
Informeer goed of er niet al iets vergelijkbaars gebeurt voor deze kinderen.
Kun je samenwerken met andere kerken of organisaties? Leg contacten en bekijk of er een
gezamenlijke voorbereiding gestart kan worden.
Tip: Bij de samenwerking met andere organisaties is het goed te bedenken dat zij meestal
geen adressen mogen geven van de kinderen in verband met de privacy. Zij kunnen
aangeven hoeveel kinderen zij kunnen bereiken, zodat jullie het aantal tassen bij hen
kunnen afgeven.

Stap 2: Maak een plan
Maak met elkaar een plan hoe je de actie wilt vormgeven, door
bijvoorbeeld antwoord te geven op de volgende vragen:
- Voor welke kinderen willen we de tas bestemmen? (stap 5)
- Wie gaan het project uitvoeren? Wie doet de boodschappen,
wie gaat de tassen bezorgen?
- Hoe betrekken jullie de kerk bij deze actie? Kan de
kindernevendienst, tienerclub, de hele gemeente meedoen?
- Wat komt er in de tas, en hoeveel geld is daarvoor nodig? En
wie zorgt hier voor?

1

Stap 3: Werk aan de samenstelling van de tas
Bedenk wat er in de tas kan komen. Voor arme kinderen die niet op
vakantie kunnen is de zomervakantie erg lang. Wat is er dan leuk voor
hen? Denk aan knutselspullen, spelletjes, spullen waar ze lang plezier
van hebben. Je kunt contact kunnen leggen met het lokale zwembad.
Kun je een strippenkaart voor 5 of 10 keer zwemmen afspreken? Willen
zij een deel sponsoren? Denk ook aan eventueel aparte tasjes voor
jongens of meisjes.
Een strppenkaart bij de lokale ijstent is ook erg leuk. Zie de foto voor
een strippenkaart voor de speeltuin in de buurt die de kerk in Haarlem
maakte samen met de beheerders van de speeltuin.
Tips:
Tip 1: Als je een strippenkaart voor het zwembad toevoegt en het zwembad is wat verder
weg: denk dan ook aan eventuele vervoerskosten, het zou jammer zijn als niemand het
gebruikt omdat er geen geld is voor een buskaartje.
Tip 2: kun je ook kinderen betrekken bij wat er in de tas moet komen? Kinderen uit de kerk,
die meedenken over wat leuk is voor leeftijdsgenootjes bijvoorbeeld. En misschien wel mee
willen helpen vullen, of hun kindernevendienst-collectepotje hieraan willen besteden?
Tip 3: als je gemeenteleden vraagt om speelgoed mee te nemen, kan het zijn dat u al snel te
veel heeft. Denk hier van te voren over na. Geef dan óf concreet aan hoeveel mensen mee
mogen nemen, of bedenk wat je met het speelgoed dat overblijft gaat doen. De kerk in
Woubrugge bijvoorbeeld heeft het naar de spelotheek in Spangen gebracht.
Voorbeelden: wat kan er in de tas?
Vrijkaartjes voor de speeltuin
Bon voor gratis ijs bij de plaatselijke ijssalon
Bon voor 2 gratis boeken tijdens de boekenmarkt van onze kerk
Voor oudere kinderen: bioscoopkaartje
Uitnodiging vakantiebijbelweek/kliederkerk (als je die organiseert)
Denk verder aan:
Schoolspullen
Donald Duck vakantieboek
Buitenspeelgoed (voetbal, badmintonset, beachball-set)
Spelletje(s)
Zonnebrand
Knutselspullen
Stoepkrijt
Of iets heel praktisch als tandpasta of een zakje snoep.
Vergeet niet een kaartje in de tas te stoppen met bijvoorbeeld de tekst:
Een fijne vakantie gewenst van de ….. gemeente in …. (naam kerk en plaats invullen).
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Stap 4: Doe het samen!
Hoe leuk is het als de hele gemeente mee doet!?!
Je kunt een actie in de kerk houden: een speciale collecte
om geld in te zamelen om de spullen te kopen. Of je deelt
een lijst met de benodigde spullen rond en vraagt de
gemeente om dit op een zondag mee naar de kerk te
nemen (in Hengelo organiseerden ze een speciale
Vakantietas-zondag!).
Of je deelt de tasjes uit onder gemeenteleden en laat hen
die vullen voor een kind. Je kunt er bijvoorbeeld een labeltje opspelden met de instructie: het
is voor een jongen van … jaar. Na 2 weken zamel je in de kerk de tassen weer in.
In 2018 hebben meerdere kerken de actie zo gedaan, en alle diakenen waren enthousiast:
het vergroot het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden. Ook reageren de
gemeenteleden heel enthousiast, veel mensen willen graag een tas vullen of een bijdrage
leveren. Er werd soms zelfs teveel ingezameld! De diaconie hoefde bijna nooit bij te
springen.
Wil je de kinderen of jongeren uit de kerk betrekken? Ga dan langs bij de kindernevendienst
of jeugdclub en vertel hen over de actie en bespreek hoe zij mee kunnen doen.
Stap 5: Aan de slag!
Nu kunnen jullie de tassen gaan vullen en uitdelen. Veel plezier!
Uit Weesp, een voorbeeld van een meisjes- en jongenspakket:

_________________________________________________________________________
We vinden het erg leuk om te horen hoe de actie in uw kerk is verlopen, laat je het ons
weten? Dat kan door een mailtje te sturen naar Daniëlle Leder, d.leder@protestantsekerk.nl.
Op protestantsekerk.nl/armoede vind je meer informatie over wat de Protestantse Kerk en
Kerk in Actie doen tegen armoede, en andere acties voor kinderen.
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