Ideëen om geld op te halen voor
het campagne project

Klusjes die je thuis (extra) kunt doen:

Sokken sorteren en
oprollen

De afwas doen

Een dierenkooi
schoonmaken

Oppassen op je
broertje of zusje

Boodschappen doen

Bed opmaken

De planten water geven

De hond uitlaten

De tafel dekken en
afruimen

De vuilcontainer buiten
zetten

Ontbijt op bed serveren

Lekker koken

Verder kun je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardappels schillen
Auto’s wassen
Drink geen fris maar thee of water. Het geld dat frisdrank kost kun je in je vastendoosje doen
Eet geen snoep; Voor elke dag dat het gelukt is krijg je een vast bedrag van je sponsor
Eierdopjes haken
Garage of schuur vegen en het huis stofzuigen
Nagels lakken
Post naar de brievenbus brengen
Ramen lappen
Schminken
Spelcomputer niet gebruiken; Voor elke dag dat het gelukt is krijg je een vast bedrag van je sponsor
Vaatwasser uitruimen
Was ophangen en opvouwen

Wat je met je school of klas kunt doen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakwedstrijd
Lege flessen inzamelen (en statiegeld doneren)
Lootjesverkoop met leuke prijsjes, misschien wil een van de ouders een mooie hoofdprijs sponsoren
(bijv. kaartjes voor een dagje weg o.i.d.)
Muziek maken: speel op je instrument (of zing) en speel alleen door als mensen (blijven) doneren
Organiseer een diner en vraag entreegeld
Rommelmarkt/2e hands + nieuwe kleding beurs met zelfgemaakte en opgehaalde dingen (wellicht
nieuwe, gesponsorde spulletjes)
Zelfgemaakte armbandjes/koekjes etc. verkopen
Zet ergens (bij de entree) een grote gevulde snoeppot neer en laat docenten/ouders voor € 1 raden
hoeveel snoepjes er in de pot zitten. De winnaar ontvangt een prijs (wellicht de snoeppot)

Daag jezelf uit om dingen niet of minder
te doen en spreek met jezelf af het vol te
houden, ook als het lastig wordt.

