
De ultieme
‘ik-organiseer-een-actie’-gids

Met leuke voorbeelden, tips & tricks
om met je school, klas, jeugdbeweging of sportclub 

een actie te organiseren!



Bij SOS Kinderdorpen zeggen we vaak...



Yes! Top dat jij besloten hebt om SOS Kinderdorpen 
een handje te helpen door een actie te organiseren!

We helpen je graag 
verder met dit 
topinitiatief!



Een actie organiseren...
Hoe begin je eraan?

1. Brainstorm: ga op zoek 
naar ideeën die jou 
enthousiast maken: geen 
idee is te gek, zolang het 
respectvol en veilig is!



Een actie organiseren...
Hoe begin je eraan?

2. Team: zoek je vrienden, klasgenoten, 
familie, ... bij elkaar en spreek af wie je helpt

3. Plan: stel samen een plan op. Wat gaan we precies 
doen? Wat heb je nodig? Waar voer je de actie uit? 
Welk materiaal gebruik je? Wie doet wat?

Met een goed plan heeft je actie 
nog meer succes! 



Een actie organiseren...
Zeker niet vergeten

4. Contacteer SOS Kinderdorpen: stuur een mailtje naar 
welcome@sos-kinderdorpen.be om ons op de hoogte te 
houden. 

We kunnen je een pakketje met promomateriaal toesturen om 
je actie te ondersteunen: logo, badges, stickers...

mailto:schools@sos-kinderdorpen.be


Een actie organiseren...
Ben je klaar?

5. Start! Voer je actie uit en laat iedereen weten dat je iets 
organiseert om geld in te zamelen! 

Tip: post over je actie op social media 
en tag SOS Kinderdorpen België!

Facebook: @SOSKinderdorpenBE
Instagram: @sos_kinderdorpen_be



Ideetjes
Wat organiseerden andere jongeren al 
voor SOS Kinderdorpen?



SMI Aalst: een wereldmarkt & sponsorrun

SMI Aalst organiseerde een 
wereldmarkt en sponsorrun ten 
voordele van SOS Kinderdorpen. 
Op de wereldmarkt kon je allerlei 
lekkers eten en ontdekte je 
verschillende landen. De 
deelnemers van de sponsorrun 
kregen steun van vrienden en 
familie. 

Zo zamelden ze maar liefst €1350 
voor het SOS Kinderdorp in 
Kinshasa!



Internaat Midiora:
snoepverkoop tijdens de Warmste Week

Op Internaat Midiora zitten 
echte snoepexperten! Zij 
besloten om ten voordele 
van SOS Kinderdorpen 
snoepzakken te verkopen 
op straat en aan kennissen.

Zo konden ze €1100 bij 
elkaar krijgen om 
de projecten van SOS 
Kinderdorpen te steunen –
top!



Flynn, Mats, Amber, Janne, Feeke, Ferre en Stef: 
Lentefeest voor SOS Kinderdorpen

Deze 8-jarige helden 
vroegen voor de 
verandering eens 
geen cadeau voor 
hun lentefeest, maar 
een bijdrage voor 
het Kinderdorp 
Chantevent. 

Zo hielpen ze ons 
om een sportterrein
aan te leggen!



Het eerste kinderdorp, 
Oostenrijk

Op zoek naar 
extra ideetjes?



Cupcakes bakken & verkopen

Organiseer een filmvertoning
met popcorn

Hou een spelletjesmiddag

Doe klusjes voor anderen
De afwas, naar de bakker gaan, het gras maaien, ...



Mensen zullen je initiatief extra 

steunen als jij er enthousiast

over vertelt. 



Het belangrijkste is 

dat je er zelf zin in hebt, 
en je persoonlijk aan je vrienden, 
familie en buren laat weten dat je 
iets organiseert!



Ook wel een beetje belangrijk is

dat je het ingezamelde bedrag op het 
einde van de rit doorstort naar ons 
rekeningnummer BE17 3100 4034 5521



Bedankt! Want dit is wat jouw steun 
wereldwijd mogelijk maakt. 



Onze uitleg is klaar... 
Nu is het aan jou en je team!



Veel Succes!
- Het SOS-team

schools@sos-kinderdorpen.be          
www.sos-kinderdorpen.be


