
Mark en Johan haalde €656,- op met het Rad van Avontuur. Zij knutselde een rad in elkaar, 

verzamelde cadeautjes en gingen op de markt staan. Om kans te maken op één van de prijzen moest 

je aan het rad draaien. Hiervoor vroegen ze geld en haalde hiermee dit mooie geldbedrag op.

Rad van Avontuur

Actie van Verre Naasten in samenwerking met Greijdanus Zwolle

Stappenplan:
  Bedenk wanneer je het Rad van Avontuur wil gaan inzetten. Is er bijvoorbeeld binnenkort een grote markt/

festival of feest in de buurt waar je deze activiteit kunt gaan doen? 

  Ga je het Rad van Avontuur zelf maken of kun je die misschien wel van iemand lenen? Als je hem zelf wil gaan 

maken: bedenk dan hoe je dit gaat doen en of iemand je hier misschien mee kan helpen. 

  Hoe meer cadeautjes je hebt hoe meer geld je kan verdienen met het Rad van Avontuur. Hoe groter/mooier 

de cadeautjes hoe aantrekkelijker het wordt om met het Rad van Avontuur mee te doen. Bedenk dus hoe je 

cadeautjes kunt verzamelen. Je kan bijvoorbeeld winkels bij langs om te vragen of ze mee willen helpen. Leg 

goed uit waar de opbrengst naar toe gaat. Maar misschien hebben mensen in je kerk of omgeving wel leuke 

spulletjes thuis die ze kwijt moeten. Bedenk dus goed hoe je 

aan veel en leuke cadeautjes komt. 

  Maak reclame voor je actie. Hoe meer mensen weten van je 

actie, hoe meer mensen het Rad van Avontuur zullen gaan 

bezoeken. Je kunt reclame maken door bijvoorbeeld een 

bericht te plaatsen op social media, je actiepagina te delen 

maar ook door de (locale) krant te benaderen. Een mooie 

poster voor de actiedag helpt ook altijd. Deze kun je dan op 

de actiedag op de markt zelf ophangen. 

  Je hebt alle cadeautjes verzameld. Het Rad van Avontuur 

is klaar en de actiedag is aangebroken. Zorg dat er zoveel 

mogelijk mensen aan jou rad willen draaien zodat je alle 

cadeautjes kwijt raakt en zoveel mogelijk geld kunt ophalen 

voor jou actie. Misschien willen mensen niet draaien maar 

hebben ze wel wat geld over voor het project waarvoor jij je inzet. Vragen kan nooit kwaad, heel veel succes! 

  Aan het einde van de dag maak je de balans op. Hoeveel geld heb je opgehaald? Stort dit bedrag op je actiepagina 

en maak een berichtje om je sponsoren te bedanken. 
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