
Ideeën om geld op te halen voor  
het campagneproject*

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

*  Lukt het in deze coronatijdcoronatijd niet om het klusje direct te doen, maak een tegoedbontegoedbon! Geef de tegoedbon in een 
envelop af bij je sponsor en laat hem of haar gelijk het geld erin doen. Of laat je moeder een Tikkie sturen.



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

Extra tips voor sponsoracties in coronatijd:

Virtuele oppas
Maak een filmpje waarin je een verhaal voorleest. Of doe dat via Zoom  
met een gek kunstje erbij. Biedt het aan de buren aan of aan je familie.  
Bijvoorbeeld een euro voor tien minuten.

Workshop 
Of maak een filmpje waarin je laat zien hoe je cupcakes maakt of iets  
van papier. Stuur een appje of mailtje naar oma of tantes dat ze dat  
tegen betaling kunnen krijgen.

Sport rondom huis 
Laat je sponsoren door sport in en rondom het huis te doen of in een  
park dichtbij. Nog goed voor je ook! Zoveel keer de trap op en af, hoe lang   
kun je in de tuin of op de galerij op één been staan, hoeveel rondjes rond  
het huis of de school rennen of stelten lopen. Of verzin zelf een wedstrijdje!
 
Succes! 


