VRIENDJESDAG
KOSTPRIJS
• A4 papier
• Pakhuismateriaal
+ verzendingskosten
• Printkosten

MATERIAAL
• A4 papier
• Spelmateriaal voor de
verschillende spelen
• Voorstellingsfolders ‘Rode
Kruis op kinder- en
jongerenmaat!’
en ‘Jeugd Rode Kruis scheurt
over je salontafel!’
• Stickers
www.jeugdrodekruis.be

DE ACTIE

VOORBEREIDING
1 maand vóór vriendjesdag:

• Maak een leuke uitnodiging die je aan de
kinderen van je afdeling meegeeft. Maak
gebruik van het voorbeeldsjabloon op
www.jeugdrodekruis.be en bekijk het
voorbeeld op de achterzijde. Handig is dat
je bij het maken van de uitnodiging al weet
welke activiteit(en) je zal aanbieden. Een
concrete uitnodiging spreekt meer aan.
• Heb je e-mailadressen van je deelnemers?
Stuur hen dan een Jeugd Rode Kruis e-card.
Surf naar www.kids.rodekruis.be (> wie zijn
we > Rode Kruis hier en in de wereld). Schrijf
er een leuke tekst bij en verstuur de kaart.
De kinderen van je afdeling kunnen die dan
op hun beurt doorsturen naar vrienden en
klasgenoten.
• Bereid vriendjesdag voor: een draaiboek maken, materiaal verzamelen, taken verdelen...
• Bestel folders en stickers via het digitale
bestelformulier op www.jeugdrodekruis.be.

Laat de kinderen van je afdeling vriendjes meebrengen en bezorg hen een superleuke
namiddag. Ze willen vast en zeker terugkomen! Zorg voor een ruim aanbod en variatie
aan spelen. Je vindt inspiratie in de Startkabelsmap. Surf naar www.jeugdrodekruis.be
en kijk bij aanbod > spellendatabase.
Begin met enkele kennismakingsspelen

Deze vind je terug in je Startkabelsmap bij sociale werking. Laat de kinderen ook kennismaken met de eigenheid van Jeugd Rode Kruis. Het spel “Blaaspijpen in actie… een
spel over de actieterreinen van het Rode Kruis” is hier ideaal voor. Dit spel vind je terug
in je Startkabelmap bij Rode Kruis algemeen.
Doe iets rond eerste hulp

Uiteraard kan je ook iets doen rond eerste hulp. Laat de Jeugd Rode Kruiskinderen
eerste hulp aanleren aan de nieuwe kinderen of kies een van de Startkabels eerste
hulp uit je map.

Slotmomentje

• Plan op het einde van de activiteit een slotmoment waarop je bij de vriendjes en
vriendinnetjes aftoetst wat ze van deze activiteit vonden.
• Geef de kinderen en hun ouders een Jeugd Rode Kruisfolder mee en vraag hen
contactgegevens achter te laten.
• Nodig de vriendjes en vriendinnetjes uit op jullie volgende activiteit. Je kan nog een
sticker meegeven als gadget. Hebben jullie een activiteitenkalender? Geef die dan
zeker mee aan de kinderen.

VOORBEELD

VRIENDJESDAG

Kom spelen bij Jeugd Rode Kruis en breng je vrienden mee!
•
•
•
•

Wat? Een spelnamiddag over hulpverlening
Wanneer? 15 mei 2013, van 14.00 tot 17.00u
Waar? Rode Kruislokaal, Denderleeuw
Voor wie? Voor kinderen die zin hebben om te spelen!

Zin om mee te doen?

Schrijf je in voor 30 april via 0485 64 95 27 of
jeugd@denderleeuw.rodekruis.be

