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De goede doelen
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WAT KAN IK DOEN? 

INLEIDING

Alle hulp is welkom.

Misschien hebben jullie al een keer kinderpostzegels verkocht, geschaatst 
voor water of met een andere actie geld ingezameld voor een goed doel.
Voor een goede doelen organisatie zijn dit soort inzamelingen en acties 
heel belangrijk. Met dat geld kunnen ze weer veel goede dingen doen: 
bijv. mensen en kinderen in nood helpen of bedreigde diersoorten 
beschermen. Alle hulp is welkom. 

De werkgids

In deze werkgids maak je kennis met zeven goede doelen.
Bij ieder goed doel in deze werkgids hoort een verhaal met algemene 
informatie en een opdrachtenblad.
Met het opdrachtenblad kun je een presentatie maken, die je ergens op
school of in de klas hangt. Op deze manier kom je zelf van alles te weten 
over dat goede doel en andere kinderen op school en alle ouders kunnen 
zo ook weer veel over deze organisaties te weten komen.

Stappenplan om actie te voeren

Het tweede gedeelte van deze werkgids bevat een stappenplan, dat je 
helpt om met je klas een goede doelen dag te organiseren. Op die manier
kun je actie voeren en geld inzamelen voor één van de goede doelen uit
deze werkgids.

Voor welk goed doel gaan jullie geld inzamelen?

Om tot een goede keuze te komen, kun je van alle goede doelen in 
deze werkgids een presentatie maken met behulp van de opdrachten. 
Zo kan iedereen zien en lezen, wat deze goede doelen doen, welke 
projecten ze hebben en waar het ingezamelde geld naar toe gaat.
Daarna zou je met de klas kunnen stemmen voor welk goed doel jullie 
geld gaan inzamelen. 
Bij een volgende actie kun je altijd één van de andere goede doelen kiezen.
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Unicef 
Kinderen eerst!

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de
Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn
een verbond van (bijna) alle landen van de
wereld. Deze landen hebben elkaar beloofd
samen te werken aan vrede en veiligheid. 

Ook hebben deze landen het Verdrag voor de
Rechten van het Kind ondertekend en beloven ze
dat de kinderrechten in hun land worden geres-
pecteerd. In dit verdrag staat bijvoorbeeld dat
kinderen recht hebben op onderwijs, gezond-
heidszorg en een veilige plek om te wonen en te
spelen. 
Maar omdat de kinderrechten niet overal worden
nageleefd, hebben toch nog heel veel kinderen
in de wereld hulp nodig.

Voor Unicef komen kinderen op de eerste plaats. Want kinderen hebben de
toekomst. Unicef helpt miljoenen kinderen in bijna 160 landen over de hele
wereld. Unicef geeft noodhulp, maar zorgt ook voor blijvende verbeteringen
voor kinderen zoals voldoende eten, schoon water, hulp bij ziekte en goed
onderwijs.

Unicef werkt al bijna 60 jaar
samen met andere hulporganisa-
ties, regeringen en de bevolking
om kinderen een betere toekomst
te geven.



Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie 
over Unicef. Je kunt de klas in groepjes
verdelen. Ieder groepje maakt één of
meerdere opdrachten. Werk deze
opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd
kunnen worden op grote vellen papier.
Je kunt bij de opdrachten schrijven,
plakken en tekenen. Zoek een plek uit
op school waar jullie deze presentatie
mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op www.kidsunited.nl 
en www.unicef.nl. Je kunt ook speciale informatie-
boekjes aanvragen bij Unicef, via www.kidsunited.nl 
of tel.nr. 070-3339300

1 Wat is Unicef en wat doet deze organisatie? Schrijf hierover een verhaal. 

De volgende vragen helpen hierbij:
• wat betekent de afkorting Unicef? 
• wanneer en waarom werd Unicef opgericht?
• hoe komt Unicef aan geld om kinderen te helpen?
• in welke delen van de wereld is Unicef actief?
• hoe kan je lid worden van Unicef en wat kost dat?
• wat is de Kids United club?

2 Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Wat doet Unicef voor kinderen 

op het gebied van onderwijs? Waarom is onderwijs zo belangrijk?
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Opdrachtenblad 2

3 Elk jaar sterven 6 miljoen kinderen 

aan ziekten die eenvoudig te 
voorkomen of genezen zijn. 
Wat doet Unicef allemaal in de 
strijd tegen deze ziekten?

4 Wie gezond en sterk wil worden, 

moet gezond en gevarieerd eten. 
In ontwikkelingslanden zijn 150 miljoen kinderen ondervoed. In gebieden 
waar hongers nood dreigt door oorlog of natuurrampen zijn kinderen 
extra kwetsbaar. Wat doet Unicef in de strijd tegen honger?

5 Maak voor Unicef een serie ansichtkaarten. Op iedere kaart moet 

de naam Unicef terug te vinden zijn. Maak een kaart over een van 
de volgende thema’s:
• Unicef helpt straatkinderen
• Unicef zorgt voor schoon water
• Unicef tegen hongersnood
• Onderwijs voor alle kinderen
• Unicef in de strijd tegen ziekte
• Unicef: kinderen eerst!
De ansichtkaarten kun je 
gebruiken als illustratie bij de 
presentatie, maar je kunt ze 
natuurlijk ook opsturen of ver -
kopen op de goede doelendag.
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TIP

Kijk eens op www.kidsunited.nl,
je vindt er bij 'fun' bijvoorbeeld
leuke kleurplaten, ook vind je
er de laatste nieuwtjes of kun 
je meespelen met de Cool
Chain Game.
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War Child 
Niet elk kind heeft een zorgeloos leven…

War Child helpt kinderen in oorlogsgebieden. Ze geven geen eten of medi-
cijnen, want dat doen andere organisaties. War Child organiseert activiteiten,
waarbij kinderen weer leren om plezier te hebben. 

Kinderen in oorlogsgebieden hebben vaak
hele nare dingen meegemaakt. Bovendien
is het in een oorlog soms te gevaarlijk om
te spelen. Veel kinderen zijn daardoor
vaak angstig, somber of verdrietig. 
War Child helpt deze kinderen door ze
weer samen te laten spelen, te tekenen, 
te sporten of muziek te maken. Hierdoor
denken ze niet meer de hele tijd aan de
oorlog en kunnen ze hun ellende en 
verdriet even vergeten.
De oorlog zelf zullen ze natuurlijk nooit vergeten, maar het is belangrijk dat 
ze met hun nare ervaringen en herinneringen leren omgaan. 

War Child brengt bijvoorbeeld groepen kinderen bij elkaar, die door oorlog
vijandig tegenover elkaar staan. Denk maar aan Palestijnse kinderen en
Israëlische kinderen. Zij leren van jongs af aan, dat de andere groep niet
deugt. In toneelclubjes komen de kinderen weer bij elkaar. Ze leren elkaar
kennen en komen erachter dat ze helemaal niet zo verschillend zijn. 

War Child organiseert deze sportieve en creatieve activiteiten voor kinderen
op scholen, in vluchtelingenkampen en in dorpen waar de kinderen wonen.
War Child werkt onder andere in de volgende landen en gebieden: Bosnië-
Herzegovina, Kosovo, Sierra Leone, Congo, Soedan, Oeganda, Israël en
Palistina, Georgië, Tsjetsjenië en Afghanistan. 



Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie over War Child. Je kunt de klas in groepjes
verdelen. Ieder groepje maakt één of meerdere opdrachten. Werk deze
opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd kunnen worden op grote vellen papier.
Je kunt bij de opdrachten schrijven, plakken en tekenen. Zoek een plek uit op
school waar jullie deze presentatie mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op 
www.warchild.nl en www.schoolsforwarchild.nl.

1 Wat is War Child en wat doet deze organisatie? 

Jullie schrijven hierover een verhaal. De volgende
vragen helpen hierbij:
• Wat betekent ‘War Child’ letterlijk?
• Hoe lang bestaat War Child  Nederland?
• In welke delen van de wereld is 

War Child actief?
• Hoe komt War Child aan geld voor alle 

activiteiten?
• Hoe word je donateur van War Child en 

wat kost dat? 

2 Er zijn veel bekende Nederlanders, die zich inzetten voor War Child. 

Zoek er een paar op.
Wat doen deze bekende Nederlanders voor War Child?
De ambassadeur van War Child is een bekende zanger. Schrijf een 
gedicht over kinderen en oorlog, waar hij een mooi lied van zou 
kunnen maken.
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Opdrachtenblad 2

3 War Child organiseert activiteiten voor kinderen met hele nare ervaringen 

in (voormalige) oorlogsgebieden. Deze activiteiten worden bedacht door 
volwassenen, die daarvoor eerst uitgebreid praten met de kinderen, hun 
leerkrachten en ouders. Wat zouden jullie leuke en geschikte activiteiten 
vinden om met deze kinderen te doen?
Schrijf al jullie ideeën op en bedenk samen welk plan het beste bij 
War Child past.

4 War Child organiseert ook sporttoernooien voor ‘gewone’ kinderen en kin

deren die kindsoldaat zijn geweest. Deze kinderen vertrouwen elkaar vaak
niet en zijn soms zelfs bang voor elkaar. Als ze samen in een team zitten, 
leren ze dat dat niet nodig is en dat ze juist veel met elkaar gemeen heb
ben.

Hoe belangrijk is spelen en sporten voor 
jou? Hoe zou jij je voelen als je niet meer 
zou kunnen spelen of sporten? Praat over 
deze vragen in de klas met elkaar.
Als je met elkaar speelt en sport is het 
belangrijk dat je elkaar vertrouwt. Dit kun 
je zelf ervaren als je blindemannetje 
speelt. Blinddoek een klasgenoot en zorg 
dat hij of zij veilig buiten komt met jouw 
aanwijzingen. Draai nu de rollen om. Hoe 
voelde dit, vertrouwden jullie op elkaars 
aanwijzingen? 



CliniClowns
Gezonde afleiding voor een ziek kind.

De Stichting CliniClowns Nederland wil zoveel mogelijk kinderen die het moei-
lijk hebben door ziekte, trauma of handicap, hun ziek zijn even laten vergeten.
Ze doen dit door in ziekenhuizen clowns met kinderen te laten spelen en ze
aan het lachen te krijgen. Het is voor deze zieke kinderen heerlijk om even
afleiding en plezier te hebben.

CliniClowns komen niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in revalidatiecentra,
bij kinderen die langdurig ziek thuis zijn of bij kinderen met een verstandelijke
handicap.

Je kunt niet zomaar CliniClown worden. Je moet veel weten van ziekenhuizen
en kinderen en al ervaring hebben als gewone clown. Dan ga je naar de 
speciale CliniClowns-opleiding waar je nog beter leert hoe je het beste met
zieke kinderen kunt omgaan.

Er zijn bijna 60 CliniClowns
in Nederland, die spelen in
meer dan 100 ziekenhuizen
waar kinderafdelingen zijn.
Ze spelen zoveel mogelijk
met zijn tweeën in hetzelf-
de ziekenhuis, zodat ze
een band kunnen krijgen
met de kinderen die in 
dat ziekenhuis liggen.
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Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie over
CliniClowns. Je kunt de klas in groepjes
verdelen. Ieder groepje maakt één of
meerdere opdrachten. Werk deze
opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd
kunnen worden op grote vellen papier.
Je kunt bij de opdrachten schrijven,
plakken en tekenen. Zoek een plek uit
op school waar jullie deze presentatie
mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op  www.cliniclowns.nl

1 Wat zijn CliniClowns en wat doen ze?

Schrijf hierover een verhaal. De volgende vragen helpen hierbij:
• Waar komt de naam ‘CliniClowns’ vandaan?
• Hoe komt de Stichting CliniClowns aan geld?
• Hoe word je donateur van de CliniClowns en wat kost dat?

2 Wie zijn de bedenkers van CliniClowns en hoe kwamen ze op het idee? 

En hoe lang spelen er al CliniClowns in Nederlandse ziekenhuizen?
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Opdrachtenblad 2

3 Kijk eens op het internet bij de 

clowns die zich voorstellen. Laat je 
door hen inspireren en maak mooie
kleurplaten van clowns voor de 
onderbouw van jouw school. 
De mooist ingekleurde kleurplaten 
kunnen gebruikt worden voor de 
presentatie. 

4 Op de internetsite kun je bij ‘Help 

ook mee’ een shop vinden, waarin 
allerlei artikelen staan die je kunt 
kopen en waarvan de opbrengst 
naar CliniClowns gaat. Maak een 
reclame of advertentie voor één of 
meerdere van deze artikelen, zodat 
de CliniClowns nog meer zullen 
verkopen.
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Wereld Natuur Fonds
Natuur voor nu en in de toekomst

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zet
zich over de hele wereld in voor het
behoud en herstel van de natuur en
alle dieren en planten die daarin
leven. Het Wereld Natuur Fonds wordt
gesteund door volwassen én kinde-
ren die als WNF-Ranger actievoeren
voor de natuur.

Op veel plekken in de wereld 
worden dier- en plantensoorten met
uitsterven bedreigd, omdat de mens
hun leefgebied onherstelbaar 
verandert of beschadigt.

Oerwouden en bossen worden gekapt en oceanen en kusten worden vervuild.
Door de uitstoot van broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde en smelt
het ijs op de polen. Er wordt op dieren gejaagd en er wordt illegaal 
gehandeld in bedreigde dier- en plantensoorten.

Het Wereld Natuur Fonds werkt samen
met andere internationale organisaties,
aan meer dan 1000 verschillende 
projecten over de hele wereld. 
Ook werkt het Wereld Natuur Fonds
samen met Nederlandse dierentuinen.



Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie over het Wereld Natuur Fonds. Je kunt de
klas in groepjes verdelen. Ieder groepje maakt één of meerdere opdrachten.
Werk deze opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd kunnen worden op grote
vellen papier. Je kunt bij de opdrachten schrijven, plakken en tekenen. Zoek
een plek uit op school waar jullie deze presentatie mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op www.wnf.nl en 
op www.rangerclub.nl.

1 Wat is het WNF en wat doet deze organisatie? 

Schrijf hierover een verhaal. De volgende vragen helpen hierbij:
• wat betekent de afkorting WNF?
• wanneer en waarom werd het WNF opgericht?
• hoe komt het WNF aan geld om dieren en natuur te beschermen?
• in welke delen van de wereld is het WNF actief?
• hoe kan je lid worden van het WNF en wat kost dat?
• wat is de rangerclub?

2 Maak op grote vellen papier

een achtergrond van een of
meerdere van de volgende 
leefgebieden: 
oceaan, savanne, jungle, 
koraalrif, kustgebied, 
poolgebied en bossen.
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Opdrachtenblad 2

3 Zoek op welke dieren in deze gebieden 

worden bedreigd. Dit kun je vinden op 
het internet, maar misschien weet je er 
zelf ook wel een paar Teken of schilder 
deze dierenen knip ze uit en plak ze 
nu in de juiste achtergrond. Denk er aan, 
dat de dieren wel het juiste formaat 
moeten hebben voor de achtergrond, 
dus maak ze niet te groot of te klein.

4 Schrijf enkele bijzonderheden over de 

dieren of planten in een klein kader, bijv.
hoeveel exemplaren er nog zijn of welke
actie van WNF deze dieren helpt. Dit kun
je er dan eventueel bij plakken.

WIST JE DAT

Ruim 88.000 kinderen als 
WNF ranger actie voeren voor 
bedreigde dieren en hun 
leefgebied. Elk jaar staat een 
ander bedreigd dier centraal.
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Doe Een Wens
Even vergeten dat ik ziek ben...

De Doe Een Wens Stichting
Nederland vervult de liefste
wens van kinderen tussen de 
3 en de 18 jaar met een levens-
bedreigende ziekte, om ze zo
een ervaring van hoop, kracht
en blijdschap te bezorgen. 
Weg van ziekenhuis, dokter 
of behandeling kun je even 
vergeten dat je ziek bent. 

Broertjes, zusjes en ouders mogen ook mee met de wensvervulling, 
maar het zieke kind, ook wel wenskind genoemd, staat in het middelpunt. 

Iedereen die een kind met een levensbedreigende ziekte kent, kan hem 
of haar aanmelden. Met de doktoren wordt dan gekeken of het zieke kind
inderdaad een wenskind is en een eventuele wensvervulling aankan.
Daarna gaat een ‘wenshaalteam’ op bezoek bij het wenskind om er achter 
te komen wat zijn of haar allerliefste wens is. Ze proberen van alles te weten 
te komen van het kind op het gebied van eten, hobby’s, idolen enzovoort. 

De meeste wensen zijn:
• ik zou graag naar... willen (Euro Disney, mijn opa in Californië)
• ik zou graag... willen ontmoeten (K3, Johan Cruijff)
• ik zou graag een... willen hebben (een prinsessenkamer, een computer)
• ik zou graag iets doen (racen in een rode Ferrari, zwemmen met dolfijnen.

In Nederland zijn er sinds 1989 al 
honderden wensen van wenskinderen 
vervuld.
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Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie over Doe Een Wens. Je kunt de klas in
groepjes verdelen. Ieder groepje maakt één of meerdere opdrachten. Werk
deze opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd kunnen worden op grote vellen
papier. Je kunt bij de opdrachten schrijven, plakken en tekenen. Zoek een plek
uit op school waar jullie deze presentatie mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op www.doeeenwens.nl 

1 Wat is Doe Een Wens en wat doet deze organisatie? Schrijf hierover 

een verhaal. De volgende vragen helpen hierbij:
• wanneer en waar werd de Doe een Wens Stichting Nederland 

opgericht?
• hoe begon Doe Een Wens?
• in welke delen van de wereld is deze organisatie actief?
• op welke manieren kan je deze organisatie steunen?
• hoe wordt je wensvervuller en wat kost dat?

2 Maak een vragenlijst voor een interview

dat jullie zouden kunnen houden om er
achter te komen wat de allerliefste wens
is van een wenskind. Bedenk minimaal
10 vragen. Denk aan vragen zoals: 'wat
is je lievelings...? of: wat is het leukste
dat je hebt gedaan... in de vakantie, 
op school? Als laatste vraag je wat haar
of zijn allerliefste wens is.
Jullie kunnen elkaar nu interviewen om er achter te komen wat jullie liefste
wensen zijn. 
Maak tekeningen, schilderijen of collages van deze allerliefste wensen.
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Opdrachtenblad 2

3 Schrijf een gedichtje over dromen en wensen. Schrijf of typ dit netjes uit 

en maak er van karton of stevig papier een lijstje omheen. Dit lijstje kun je
natuurlijk ook mooi versieren.

TIP

Je kunt deze gedichten 

ook bundelen in 

een boekje en het 

boekje verkopen op 

de actiedag.

TIP

Je kunt Doe Een Wens niet alleen
steunen met geld, maar je kunt ze
ook helpen bij het vervullen van
wensen. Misschien ken jij wel
iemand met een Ferrari of iemand
die hele mooie kostuums heeft of
die hele bijzondere dingen kan. Je
kunt die persoon vragen of hij of 
zij Doe Een Wens wil helpen om
wensen in vervulling te laten gaan.

DOEN!

Lees op de site
www.doeeenwens.nl
eens bij 'wensen'.
Onder het kopje 'een
wens komt uit' de
ervaringen van de
wenskinderen. 
Zij beschrijven hier
hun ervaringen bij
de wensvervulling.
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GREENPEACE
Het milieu: genoeg te doen!

Greenpeace zet zich in voor een
schone en gezonde wereld, waar
geen oorlog is. Dat doen ze door
actie te voeren, onderzoek te
doen, te vergaderen en te lobbyen.

Door geweldloze acties stelt
Greenpeace allerlei milieuproble-
men aan de kaak. Zo voeren ze
actie voor het beschermen van de
oceanen en oerbossen en alle
dieren en planten die daarin leven. 

Greenpeace-actievoerders gaan bijvoorbeeld
in rubberboten vlakbij walvissen varen, zodat
de jagers niet op de walvissen kunnen schie-
ten. Of ze ketenen zich vast aan een schip, 
dat illegaal gekapt hout uit oerbossen vervoert.
Ook houdt Greenpeace zich bezig met milieu-
problemen als het veranderen van het klimaat
en giftige stoffen in allerlei spullen, zoals com-
puters, mobieltjes en speelgoed.
Maar Greenpeace doet meer dan actie voe-
ren. Zo zijn ze vaak bij internationale vergade-
ringen aanwezig. Ze praten met bedrijven en
proberen regeringen te overtuigen, welke
regels en wetten goed zijn voor het milieu. 
Dat laatste noemen we ook wel lobbyen.

Verder doet Greenpeace onderzoek, bijvoorbeeld in de buurt van grote 
fabrieken om te onderzoeken of de lucht, het water of de bodem daar vervuild
zijn. Én Greenpeace draagt oplossingen aan die beter voor het milieu zijn.



22

Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie over Greenpeace. Je kunt de klas in 
groepjes verdelen. Ieder groepje maakt één of meerdere opdrachten. Werk
deze opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd kunnen worden op grote vellen
papier. Je kunt bij de opdrachten schrijven, plakken en tekenen. Zoek een 
plek uit op school waar jullie deze presentatie mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op 
www.greenpeacekids.nl of www.greenpeace.nl 

1 Wat is Greenpeace en wat doet deze 

organisatie? Schrijf hierover een verhaal. 
De volgende vragen helpen hierbij:
• wat betekent Greenpeace?
• wanneer en waarom werd Greenpeace 

opgericht?
• hoe komt Greenpeace aan geld voor 

bijvoorbeeld het voeren van acties en 
het doen van onderzoek?

• in welke delen van de wereld is 
Greenpeace actief?

• hoe kan je donateur worden van 
Greenpeace en wat kost dat?

2 Wat is een Greenteam?

Als jullie in de klas een Greenteam op zouden richten, wat zouden 
jullie dan kunnen doen? Maak een goed plan en presenteer dit op 
de presentatievellen.
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Opdrachtenblad 2

3 Ga op het internet naar www.greenpeacekids.nl. Bij het kopje 

‘spreekbeurten’, kun je een actieboekje downloaden. In deel 3 van dit 
actieboekje, op pag. 7, staat een hele lijst om na te gaan hoe milieubewust
je bent. Ga op school op onderzoek uit: hoe milieubewust is jullie school? 
Valt er wat te verbeteren? Maak dan een lijst met tips voor jullie school 
om nog beter met het milieu om te gaan.

4 Greenpeace heeft heel veel 

schepen waarmee ze hun acties 
kunnen voeren. 
Waarom zijn schepen zo belangrijk 
voor Greenpeace?
Twee bekende schepen van 
Greenpeace zijn de Sirius en de 
Rainbow Warrior. 
Maak een mooie presentatie over 
deze schepen, waarin je bijvoorbeeld 
vertelt waar deze schepen voor 
gebruikt zijn, hoe Greenpeace aan 
deze schepen kwam en wat ze er 
nu mee doen.
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FREE VOICE
Kids News Network

Free Voice wil zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden, nieuws, 
kennis en informatie geven over wat er in hun land en de wereld gebeurt. 
Free Voice probeert dit te bereiken door samen te werken met lokale radio- en
televisiezenders in de ontwikkelingslanden. Free Voice helpt niet alleen met
geld, maar ook helpen ze met het maken van programma's. 
Zo geeft Free Voice de mensen in deze landen een stem.

Sinds januari 2004 loopt er een project
van Free Voice, het Kids News Network,
waarbij in Suriname, Afghanistan en Zuid-
Afrika nieuwsprogramma's voor de televisie
worden gemaakt, speciaal voor kinderen
tussen de 8 en 14 jaar. 

Kinderjournaals zijn niet alleen leuk voor
kinderen, maar geven ook belangrijke
informatie over wat er gebeurt in hun land.
Het begrijpen van de problemen die er zijn, is de eerste stap op weg naar het
vinden van oplossingen. Er kan bijvoorbeeld in de jeugdjournaals aandacht
worden besteed aan verschillen tussen bevolkingsgroepen in een land,
waardoor vooroordelen weggenomen kunnen worden. 

Medewerkers van het Nederlandse Jeugdjournaal
helpen bij het opzetten van een programma met
nieuws en actualiteiten voor kinderen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle kinder-
journaals zelfstandig gaan werken en hun eigen
programma's maken. 

Free Voice hoopt in de toekomst met het Kids News
Network in nog veel meer landen kinderjournaals
te starten
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Opdrachtenblad 1

Maak met de klas een presentatie over Free Voice en Kids News Network. 
Je kunt de klas in groepjes verdelen. Ieder groepje maakt één of meerdere
opdrachten. Werk deze opdrachten zo uit dat ze gepresenteerd kunnen 
worden op grote vellen papier. Je kunt bij de opdrachten schrijven, 
plakken en tekenen. Zoek een plek uit op school waar jullie deze 
presentatie mogen ophangen.

Veel informatie kun je vinden op 
www.freevoice.nl

1 Wat is Free Voice en wat doet deze organisatie? Schrijf hierover een 

verhaal. De volgende vragen helpen hierbij:
• wat betekenen Free Voice en Kids News Network?
• wanneer en door wie werd Free Voice opgericht?
• hoe komt Free Voice aan geld voor het ondersteunen van bijvoorbeeld 

radiostations, televisiezenders of kranten?
• hoe heten de jeugdjournaals van Afghanistan, Suriname en Zuid-Afrika?

2 Maak een muurkrant. 

Elk groepje vormt een redactie en
maakt iets voor de muurkrant. Iedere 
redactie neemt een ander onderwerp
op zich. Denk bijvoorbeeld aan 
nieuws op school, nieuws uit de buurt,
interviews of boek- of filmrecen
sies. Ook foto's of illustraties bij de 
verschillende artikelen horen erbij.
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Opdrachtenblad 2

3 Stel dat je voor het jeugd-

journaal prins Willem-
Alexander en prinses
Maxima mag interviewen.
Bedenk zoveel mogelijk 
vragen voor dit interview. 
Denk je dat je alles mag
vragen? Waarom wel of
waarom niet?
Speel dit interview eens 
na in de klas.

TIP

Kijk eens bij 
www.jeugdjournaal.nl 
bij het nieuws. 
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DEEL 2

Het stappenplan
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STAPPENPLAN

1. De voorbereiding

Kiezen goed doel

In het eerste deel van deze werkgids hebben jullie kennis gemaakt met zeven
goede doelen. Door de opdrachten en het maken van een presentatie weten
jullie waarschijnlijk beter wat deze zeven goede doelen organisaties allemaal
doen. Voor welk goed doel wil jullie klas een actie houden? Als jullie het niet
eens zijn, zouden jullie hierover kunnen stemmen.

Kiezen invulling goede doelen dag

Op wat voor manier willen jullie geld gaan inzamelen voor dit goede doel? 
Er zijn talloze manieren waarop je actie kunt voeren. Je kunt denken aan een
rommelmarkt, een sponsor sportdag of sponsorloop, een muziek of toneelavond,
een tentoonstelling, een bingo en/of spelletjesmiddag, zelf iets maken en ver-
kopen zoals een verhalen- of gedichtenbundel van de klas, ansichtkaarten of
tekeningen/schilderijen. In de klas kunnen jullie een top 5 van ideeën maken.

Overleg leerlingen leerkracht directie

Overleg met je leerkracht of de nummer 1 van jullie top 5 mogelijk is als actie
op jullie school. Maak met jullie leerkracht een definitieve keuze. Daarnaast
moet er een actiecomité gevormd worden. Dit comité bestaat uit een klein
groepje leerlingen, dat in de gaten blijft houden of alles volgens planning 
verloopt. 

Plannen datum en plaats voor de goede doelen dag

Hoe lang denken jullie nodig te hebben om jullie goede doelendag voor 
te bereiden en te organiseren? Duurt de actie één dag of bijvoorbeeld een
week? Waar kunnen jullie de dag organiseren?
Stel in overleg met de leerkracht een definitieve plaats en datum of data vast. 
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Planning en taakverdeling

Maak een planning voor de komende weken. Een voorbeeld van hoe zo'n
planning er uit zou kunnen zien voor een spelletjesmiddag in de gymzaal,
vind je hierboven. 
Wie doet wat de komende weken? De leerkracht deelt samen met het actie-
comité groepjes in. Ieder groepje neemt één van de taken op zich. Je kunt 
hierbij denken aan: het samenstellen van toneel of muziekgroepjes, het maken
van posters of aankondigingen, het schrijven van een aankondigingsbrief aan
de ouders, het maken en verkopen van toegangskaartjes etc.

wie

hele klas

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

actiecomité

wat

welke 
spelletjes

spelletjes
verzamelen

aankon-
digingen
brief ouders

maken en
verkopen
toegangs-
kaarten
koffie, thee
en limonade

presentatie
goede 
doelen dag 

week 1

bedenk met
hele klas 10
spelletjes
hengelspel
maken en
schmink
regelen

posters
maken
brief 
schrijven
kaartjes
maken

inkoop koffie
thee beker-
tjes enz.

gastspreker
uitnodigen
of zelf 
toespraak
schrijven

week 2

blikken 
en ballen
verzamelen
voor blik-
gooien
posters
ophangen
brieven 
uitdelen
start kaart-
verkoop aan
kinderen en
ouders
regelen 
thermoskan,
waterkoker
enz.

presentatie
vellen over
het goede
doel 
ophangen

week 3

sjoelbak en
bingomolen
lenen en
zakken voor
zaklopen
hengelspel
maken
bingo kaar-
ten maken
kaartverkoop

ouders 
vragen iets
lekkers te
maken voor
bij koffie
enz.
ouders 
regelen voor
foto's filmen
op actiedag

actiedag

begeleiden
sjoelen

begeleiden
blikgooien
begeleiden
bingo
begeleiden
vier-op-een-
rij

verkopen
koffie, thee
enz.

houden 
van een 
toespraak 
en helpen
waar nodig



begroting 

Het kan zijn dat je voor je goede 
doelen dag dingen aan moet schaffen.
Denk aan koffie, thee en limonade, 
als je dat wil verkopen op die dag of
misschien wil je prijsjes uitloven. Maak
een berekening hoeveel geld je nodig
denkt te hebben en maak een plan
hoe je aan dat geld kunt komen.
Misschien kan jullie school hier iets aan
bijdragen of kun je sponsors vinden.

30

Actiecomite

actie pakket goede doel 
aanvragen

Actiecomite

Ga op zoek naar mogelijk-
heden voor prijsjes, en 
sponsorgeld 



31

STAPPENPLAN

2. De goede doelen dag

De afgelopen weken hebben jullie de goede doelen dag voorbereid. 
Het is bekend voor wie jullie actie gaan voeren, wanneer en waar deze 
dag plaatsvindt en hoe lang de actie gaat duren. Jullie weten wat je gaat
doen om geld voor het gekozen goede doel in te zamelen. 
Het is bijna zo ver! Het enige wat jullie nog moeten doen is een draaiboek
maken. In dit draaiboek komen alle activiteiten te staan en de personen 
die hiervoor verantwoordelijk zijn. Hieronder vind je een voorbeeld hoe zo'n 
draaiboek er uit zou kunnen zien voor een spelletjesmiddag in de gymzaal. 

wat wie hoe laat

kaartjes controle groepje 4 13.30 uur
toespraak actiecomité 13.35 uur
foto's en film ouders 13.30 - 15.15 uur
koffie, thee, limonade groepje 5 13.40 - 14.45 uur
sjoelen groepje 1 13.40 - 14.45 uur
bingo groepje 3 13.40 - 14.45 uur
blikgooien groepje 2 13.40 - 14.45 uur
vier op een rij groepje 4 13.40 - 14.45 uur
kegelbaan groepje 1 13.40 - 14.45 uur
visje hengelen groepje 2 13.40 - 14.45 uur
schminken groepje 3 13.40 - 14.45 uur
zaklopen groepje 5 13.40 - 14.45 uur
opruimen en schoonmaken hele klas 14.45 - 15.15 uur
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TIP

Het kan soms handig
zijn om de onderbouw
op een andere tijd uit
te nodigen dan de
bovenbouw

TIP

nodig een streek- 

of buurtkrant uit 

voor jullie goede 

doelen dag

Actiecomite

Hebben jullie een 
geldkistje geregeld?
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STAPPENPLAN

3. Afsluiting en evaluatie

Evaluatie

Hoe was de actiedag? Hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Zijn er veel
mensen gekomen? Hebben jullie veel positieve reacties ontvangen?
Maar ook, om van te leren voor een volgende keer: waren er nog problemen?
Waren jullie iets vergeten? Is er iets mis gegaan?
Misschien kunnen jullie tijdens een kringgesprek de actiedag nog eens 
uitgebreider bespreken.

Verslag voor de schoolkrant

Als afsluiting van de goede doelen dag is het natuurlijk erg leuk om een 
verslag te schrijven voor de schoolkrant. Denk hierbij aan de volgende punten:
• voor welke organisatie was de actie
• wat hebben jullie gedaan
• wie deden er mee
• wanneer was het
• hoeveel geld is er opgehaald
• wat kan er met dat geld worden gedaan
• plaats leuke foto's bij het verslag

Overhandigen geld aan organisatie

Neem contact op met de goede doelen 
organisatie en vraag hoe jullie het geld 
kunnen overhandigen aan hen. Misschien 
willen ze wel op school langskomen om het 
op te halen. Maak voor deze gelegenheid 
een mooie cheque met het geldbedrag erop.

TIP

Hang goed zichtbaar, 

op verschillende plaat-

sen op school, een briefje

waarop staat hoeveel

geld jullie hebben 

opgehaald
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Unicef

Postbus 30603
2500GP Den Haag
070-3339300
www.Unicef.nl
www.kidsunited.nl
info@Unicef.nl

War Child

Postbus 10018
1001EA Amsterdam
020-4227777
www.warchild.nl
petra@warchild.nl

Stichting CliniClowns Nederland

Postbus 1565
3800BN Amersfoort
0900-3030300
www.cliniclowns.nl
info@cliniclowns.nl

Wereld Natuur Fonds

Postbus 7
3700AA Zeist
0900-1962
www.wnf.nl
www.rangerclub.nl
info@wnf.nl

Doe een Wens Stichting Nederland

Postbus 2016
3440DA Woerden
0348-408060
www.doeeenwens.nl
info@doe-een-wens.org

Greenpeace

Jollemanhof 15-17
1019GW Amsterdam
0800-4223344
www.greenpeace.nl
www.greenpeacekids.nl
info@greenpeace.nl

Free Voice

Postbus 66
1200AB Hilversum
035-6250110
www.freevoice.nl
info@freevoice.nl

BIJLAGE

Adressenlijst goede doelen

Colofon

Tekst en idee: MALU projecten Amsterdam
aanvullingen, opmerkingen en reacties: info@maluprojecten.nl
Vormgeving: edividual, Amsterdam
Foto's: copyright van de foto's berust bij de betreffende organisaties, foto's Greenpeace: 
rubberboot op zee©Cobbing, zeilschip©Morgen en Siriusschoorsteen en Greenteam:©Horneman
Uitgeverij: Kinheim, Werkendam

Dit project is mogelijk gemaakt door de ASN bank Nederland, Company of Kids, 
edividual, Surfkids en uitgeverij Kinheim.


