ABBEL OF SWAP!

ROEFEL, GR
KOSTPRIJS

• A4 papier
• JRK-pins (facultatief
aan € 1/stuk)
• Voorstellingsaffiche
(€ 0.15/stuk)
• Printkosten

MATERIAAL
• Folders ‘JRK scheurt
over je salontafel’
• Voorstellingsaffiches
• Stickers
www.jeugdrodekruis.be,
Rescue Race online
• JRK-pins (facultatief)
• Workshopmateriaal
• A4 papier

VOORBEREIDING
• Contacteer de jeugddienst in je gemeente en
check wanneer ze een Roefeldag, grabbelpasof SWAP-activiteit organiseren. Bied aan om
een workshop te geven. Check zeker hoeveel
tijd je krijgt en hoeveel keer je de workshop
mag geven.
• De jeugddienst maakt uitgebreid
promotie voor deze evenementen. Je kan hen
een tekstje doorgeven met meer info over
jouw workshop.
• Maak een uitnodiging voor jullie volgende
activiteit. Maak gebruik van de voorstellingsaffiche. Op www.jeugdrodekruis.be vind je een
sjabloon: vul het in, print het en kleef het op
de voorstellingsaffiche.
• Bereid je workshop goed voor. Begin hier
tijdig aan, zeker als je wil samenwerken met
de Hulpdienst. Bv. is de ziekenwagen
beschikbaar? Is er voldoende materiaal om
een eerstehulpinitiatie te geven?

DE ACTIE
Bij alledrie stelt de jeugddienst een lokaal programma samen waaraan kinderen of
jongeren kunnen deelnemen. Als Jeugd Rode Kruis kunnen jullie bij de jeugddienst
aankloppen om een activiteit aan te bieden op een van deze initiatieven. Wedden dat
de kinderen enthousiast reageren en blijven plakken bij Jeugd Rode Kruis?
Roefel, Grabbel of SWAP?

• Roefel is een dag die jaarlijks wordt georganiseerd door de jeugddienst voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen leren de wereld van de ‘grote mensen’ kennen.
• Grabbelpas of SWAP-activiteiten kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart.
De jeugddienst stelt een lokaal programma samen waar kinderen of jongeren aan
kunnen deelnemen tijdens de vakantieperiodes. Grabbelpas-activiteiten zijn voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar en het het SWAP-programma is speciaal op maat
gemaakt voor alle tieners van 12 tot 15 jaar.

Organiseer een spetterende workshop

• Stel samen met de Hulpdienst de ziekenwagen voor, doe een rolstoelparcours met
het uitleenmateriaal van Sociale Hulpverlening, geef een eerstehulpinitiatie…
• Ben je op zoek naar inspiratie? Op www.jeugdrodekruis.be. vind je twee uitgewerkte
draaiboeken, getest en goedgekeurd door Jeugd Rode Kruis Brugge op een Roefeldag.
• Geef de kinderen als afsluiter een gadget mee, zoals een sticker of de Jeugd Rode
Kruispin.
• Geef de kinderen een uitnodiging mee (zie voorbeeld hieronder) voor jullie volgende
Jeugd Rode Kruisactiviteit en de folder ‘JRK scheurt over je salontafel!’. Zo vinden ze
gemakkelijker de weg naar Jeugd Rode Kruis.
• Vraag aan de jeugddienst de contactgegevens van de deelnemers en contacteer hen
later voor jullie volgende activiteit via telefoon of mail.

VOORBEELD
ZIN IN NOG MEER COOLE NAMIDDAGEN?
• Wat? Kom meedoen
op onze spelnamiddag: een hele dag
spelen rond verschillende thema’s van Rode Kruis.
• Waar? Rode Kruislokaal, Mechelen
• Wanneer? zaterdag 15 mei 2013, vanaf 14.00u
• Contact en inschrijving:
jeugdrodekruis@rodekruis.be, 015 44 35 70

