






AL MEER DAN  
200.000 JONGEREN 

DEDEN MEE MET



Jongeren kunnen een groot verschil  
maken voor elkaar. Dat zien we nu al meer 
dan 25 jaar. Want zo lang is Zip your Lip 
al dé jongerenactie van Nederland! 

Samen kunnen we honger verslaan! 
Jongeren eten 24 uur niet en laten zich 
daarvoor (online) sponsoren door hun 
omgeving. Met het opgehaalde geld helpen 
wij hun ondervoede leeftijdsgenoten: dat is 
Zip your Lip. Een ervaring die ze hun leven 
lang met zich meenemen! 

Hoe ziet de actiedag eruit?
24 uur lang niet eten... dat is de challenge! 
Maar hoe houden je leerlingen dat het beste 
vol? En hoe maak je er een fantastische dag 
van? Dat varieert per school. Van een dag 
vol activiteiten en slapen op school, tot een 
kleiner programma met een gezamenlijk 
aftelmoment. Met onze toolkit helpen we  
je graag op weg om een passende invulling 
te bedenken. 

Gun jij jouw leerlingen ook deze 
levensveranderende en toffe actie?!

“EEN ONVERGETELIJKE 
DAG. WE HADDEN  

ZOVEEL PLEZIER SAMEN. 
EN IK KAN ANDEREN 

HELPEN DOOR EEN KLEIN 
BEETJE TE VOELEN WAT 
HONGER IS. DAT VIND  

IK BIJZONDER.” 

KARLIJN (leerling)





PS. Wist je dat sponsors werven bij ons heel simpel online kan? 
Eenvoudig via WhatsApp. Lekker makkelijk, ook nu we allemaal 
voorzichtig zijn met corona. KIJK OP ZIPYOURLIP.NL

 GA NAAR ZIPYOURLIP.NL 
EN MELD JE  
SCHOOL/GROEP AAN

Na goedkeuring 
hebben jullie een eigen 
actiepagina. We hebben 
een toolkit met materialen 
voor je beschikbaar, die 
je helpen om de actiedag 
te organiseren. Zo vind je 
daarin: een template voor 
een draaiboek, ideeën voor 
activiteiten, voorbeelden 
van persberichten en 
brieven voor ouders. 
Ook krijg je van ons 
een actiepakket vol met 
promotiematerialen 
(handboek, flyers, bandjes, 
posters, etc.).

GA SAMEN MET EEN TEAM 
VAN SCHOLIEREN AAN DE 
SLAG 
EN VOLG DE STAPPEN IN  
HET HANDBOEK

Het handboek is speciaal 
ontwikkeld voor scholieren, 
zodat zij een groot deel 
van de organisatie kunnen 
oppakken. Je actiedag kan 
zo groot of klein zijn als 
je het zelf wilt maken. En 
natuurlijk houden wij, als 
Zip your Lip team, contact 
met het organiserend team 
op jullie school en helpen 
we jullie graag. Want een 
toffe actiedag organiseren, 
dat doe je samen! 

OP JE ONLINE ACTIEPAGINA  
KUN JE ALLE INFORMATIE  
OVER JULLIE ACTIE DELEN 
EN KUNNEN DEELNEMERS 
ZICH EENVOUDIG 
AANMELDEN

Deelnemers gaan zelf op 
zoek naar sponsors. Heel 
simpel online. In de week 
voor jullie actiedag bellen 
we je nog even op.  
En dan is het tijd om 
samen in actie te komen… 
24 uur niet eten om  
samen honger te verslaan! 

3 SIMPELE STAPPEN In 60 min al 60% georganiseerd 
met deze stappen:

STAP 1 STAP 2 STAP 3 



HONGER VERSLAAN  
IN ANGOLA
De opbrengst gaat naar kwetsbare gezinnen 
in drie provincies in Angola. Veel gezinnen 
verdienen daar geld door landbouw en 
veeteelt. Doordat de regio steeds droger wordt, 
groeien gewassen slecht en kunnen ouders 
niet goed voor hun kinderen zorgen. Veel 
kinderen zijn ondervoed. 

Met het geld dat de jongeren ophalen, 
kunnen wij deze ondervoeding tegengaan 
en tegelijkertijd werken aan een 
langetermijnoplossing! 

Dit doen we door:
•  kinderen te monitoren op ondervoeding, 

zodat ze op tijd noodvoeding krijgen
•  gezinnen te leren op een andere manier 

inkomsten te genereren
•  de opbrengsten van het land te  

verbeteren (met watervoorzieningen)
•  training te geven in goede en gezonde 

voeding, borstvoeding en goede hygiëne

SPONSORS ZOEKEN!

Via de online actiepagina 
kunnen jongeren makkelijk 
delen dat ze op zoek zijn naar 
sponsors. Via mail, social 
media of WhatsApp sturen 
ze een gepersonaliseerde 
boodschap naar hun 
vrienden en familie. 
Die kunnen op hun beurt 
weer eenvoudig doneren  
via iDEAL.

Op hun persoonlijke 
actiepagina kunnen ze ook 
afbeeldingen, teksten en  
een streefbedrag invullen.  
Je ziet live hoeveel de school, 
maar ook hoeveel de scholier 
heeft opgehaald. Leuk als 
competitie-element   
De scholier met de hoogste 
opbrengst wordt door  
ons altijd even in het 
zonnetje gezet. 

MEER LEZEN? KIJK OP  
BIT.LY/ZIPYOURLIPANGOLA 





HONGER 
NAAR MEER?
DAT VIND JE 
EENVOUDIG

ONLINE

Lasergame parcours, talentenshow, overnachting in de gymzaal, een  
gezamenlijk aftelmoment en een lichte afsluitende maaltijd. Je actiedag kan  
zo groot of klein zijn als je het zelf wilt maken. Hier bieden we een voorbeeld  

van hoe de actiedag eruit kan zien: 

DAG 1 - 12:30 DAG 1 - 16:30 DAG 2 - 12:30

Gezamenlijk de  
24 uur aftrappen  

in de aula. 

 Activiteiten zoals 
een dansworkshop, 
bubbelvoetbal, etc.

Aftelmoment en  
een afsluitende  
lichte maaltijd.

SCAN DE CODE VOOR MEER VOORBEELDEN  
VAN DRAAIBOEKEN OF KIJK OP ZIPYOURLIP.NL



HONGER 
NAAR MEER?
DAT VIND JE 
EENVOUDIG

ONLINE




