
A

Maak kerst
appelflappen 

en verkoop ze aan 
vrienden, familie

en in de buurt

B
Versier kerst

ballen zo mooi
of gek mogelijk en 

verkoop ze aan
familie en
vrienden

C

Geef een gaaf
kerst concert, op 
school of thuis en 
vraag een donatie

D
Vraag

iedereen jouw
actie te steunen

en te doneren op
jouw eigen actie
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E

Organiseer een
toffe dans, theater, 
feest avond met kerst 

en vraag entree

F

Verzamel lege 
flessen rond de 

feest dagen en lever 
deze in. Doneer het 

statie geld

G
Maak een 

grabbel ton met 
kleine, grappige 
spulletjes, 1 euro

per grabbel
poging!

H

Bied jouw
handige kerst hulp 
aan in ruil voor een 

heitje voor een 
kerst karwei tje

I
Doe een 

wedstrijd welke 
klas het meeste 

klein geld kan 
inzamelen. Kijk 
met kerst wie de 

winnaar is!

J
Kook onze 

Julius Jasper’s 
kerstrecepten en 
vraag een donatie 
voor jouw culinaire 

kunsten

K

Maak de mooiste 
kerstkaarten en 
verkoop deze aan 
familie, vrienden

en buren!

L

Organiseer een 
kerst loterij met

leuke prijzen.
Wie wint het toffe 

kerst cadeau?

M

Organiseer een 
gave kerst markt

met leuke spullen, 
gave spellen en 
lekkere hapjes

HET KERSTACTIE ABC



HET KERSTACTIE ABC
N

Vraag of
een kerk de

nacht mis donatie 
voor War Child

wil doen

O

Bak de lekkerste 
oliebollen en

verkoop ze per zak!

P

Bak de 
lekkerste Peace 

Pannenkoeken en 
laat ze voor een 

donatie versieren

Q

Vraag voor jouw 
actiepagina een

QR/Tikkie code
aan en deel die
met iedereen.

R
Ver zamel 

de lekker ste 
recepten en maak 
er een tof boek je 

van om aan familie, 
vrienden en buren 

te verkopen

Organiseer 
met jouw klas een 
toffe Santa Run

met kerst mutsen en 
gekke kerst truien. 
Laat je sponsoren 

per rondje!

T
Maak 

tekeningen en 
laat je familie en 

buren deze online 
bestellen op een 
mok, place mat of 

kerstkaart.

U
Ruim je

kamer en zolder
op en houd een

uitverkoop
bij je thuis of

op school

V

Versier waxine
lichtjes zo mooi 

mogelijk en verkoop 
ze aan familie en 

vrienden

W

Verkoop warme 
chocolademelk

op de koudste
dagen.

X
Zing, samen 
met je klas of 
vrien den, voor 

een klein bedrag, 
Xmasliedjes voor je 

familie, buren
of op straat.

Y

Maak zelf
gemaakte Frozen 

Yoghurt en verkoop 
deze tijdens het 

kerstfeest!

S

Z

Familie en
vrienden kopen het 
liefst iets wat je zelf 
gemaakt hebt, dus 

wees creatief!

https://www.warchild.nl/klas-tegen-oorlog/tekenfund/
https://www.warchild.nl/klas-tegen-oorlog/tekenfund/

