
Nacht van Betekenis 
 
De hele nacht geen oog dicht doen en toffe lessen en workshops 

volgen, om daarmee geld op te halen voor mensen in Afrika. Dat is de Nacht van 

Betekenis in één zin. Wat het u als school kost en oplevert? Dat leest u in deze samenvatting. 

 

De lesmarathon in het kort 

Leerlingen kunnen met elkaar van 20.00 uur tot 08.00 uur wakker blijven en lessen volgen over 

bijvoorbeeld kinderarbeid en ontwikkelingswerk, zich inschrijven voor verschillende workshops die u 

zelf kunt invullen (bijvoorbeeld: sport, dans, koken, djembé etc.) 

of het spel ‘African Village’ van Red een Kind spelen. 

Naast dat het ontzettend gezellig is en ’s nachts op school zijn al 

een hele belevenis is, leren de leerlingen ook over 

ontwikkelingswerk en hoe het eraan toe gaat in het land waar ze 

geld voor ophalen. Hoe leven mensen in Afrika eigenlijk en wat 

kunnen zij voor deze mensen betekenen? 

 

Ervaring die je nooit meer vergeet 

De Nacht van Betekenis zorgt voor een goede sfeer onder de leerlingen en docenten. Het is een 

samenbindende actie, waarmee de leerlingen 

leren te denken om hun naasten. Elke school 

vult de organisatie en uitvoering op een eigen 

manier in, waardoor differentiatie en 

aansluiten bij de plaatselijke situatie van de 

school mogelijk is.  

Daarnaast kunnen de leerlingen ingezet 

worden bij de organisatie van de Nacht van 

Betekenis. Dit zorgt voor betrokkenheid van de 

hele school en het geeft de leerlingen de kans 

om te leren hoe ze een evenement moeten 

organiseren. Een mooie oefening in 

samenwerken, plannen en organiseren. 

 

Youth Ambassadors 

Red een Kind heeft een compleet draaiboek dat u kunt gebruiken bij de organisatie van de Nacht van 

Betekenis. Deze is ontwikkeld door de Youth Ambassadors van Red een Kind. Zij hebben veel ervaring 

met het organiseren van deze actie en komen graag langs om te helpen met de organisatie of om het 



draaiboek toe te lichten, en kunnen uw vragen beantwoorden. Uiteraard kunt u de Nacht van 

Betekenis naar eigen idee invullen, de Youth Ambassadors denken graag met u mee hoe de actie het 

beste in uw school past. 

 

Meedoen 

Wilt u de Nacht van Betekenis op 

uw school organiseren of wilt u 

meer weten over de actie?  

Neem gerust contact met ons op! 

 

Nacht van Betekenis 

Jenne Minnema 

Relatiemanager Jeugd en Onderwijs 

Red een Kind 

E: jenne.minnema@redeenkind.nl 

T: 038-468 08 79 

M: 06-412 55 227 
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