HANDLEIDING SPAARACTIE

Spaar voor gratis boeken en help kinderen in armoede!
De spaaractie voor basisscholen van BCB en Red een Kind blijkt een succes te zijn! Daar zijn
we heel blij mee! Wat hebben we enthousiaste reacties ontvangen van kinderen, ouders
juffen en meesters op deze spaaractie. Dit jaar komen we van 1 oktober tot en met 31 oktober
opnieuw in actie en jullie mogen meedoen.
Wat maakt deze spaaractie zo leuk?
•
•
•

Win-win. 10 % van de totale schoolopbrengst mag in de lokale christelijke boekhandel worden besteed aan
boeken voor jullie schoolbieb! Deze boeken mag de school zelf uitkiezen. De overige 90% gaat naar Red een Kind.
Prijzen. De school die het meeste geld ophaalt per leerling wint een verrassing voor de hele school. Daarnaast is
er ook een prijs voor de school of klas met de mooiste foto.
Kant-en-klaar. Met dit actiepakket kun je gelijk aan de slag. Ideaal, blijkt uit de reacties op de actie van vorig jaar.

Hoe kan ik meedoen aan deze actie?

Het thema van de Kinderboekenweek in de christelijke boekhandel is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Net als ieder ander
heb je vroeger vast gedroomd over je toekomst. Dat doet William (11 jaar) uit Malawi ook. Hij wil graag leerkracht
worden. Het is voor William niet zeker dat hij zijn droom ook waar kan maken. Door de extreme armoede waarin hij
leeft, is er vaak weinig te eten en nauwelijks geld voor school. Helaas zien we bij Red een Kind dat William niet de enige
is. In de gebieden waar we werken is de armoede groot. Duizenden kinderen groeien op met gebrek aan kansen en
perspectief. Daarom nodigen we jouw school uit om samen met ons kinderen in armoede betere kansen voor de
toekomst te bieden.

Wat wordt er gedaan met geld dat opgehaald wordt?

Het geld gaat naar de projectgebieden in Afrika en India, waar Red een Kind werkt aan
een betere toekomst voor kinderen en gezinnen. Red een Kind werkt met hele dorpen
tegelijk. Ouders, kinderen, leerkrachten, de lokale overheid: iedereen doet mee. Alleen zo
is verandering duurzaam en blijvend.
We trainen ouders in hoe ze hun inkomen kunnen vergroten. Dat zorgt voor
zelfvertrouwen en trots. Zo kunnen ze zélf hun kinderen voldoende te eten geven en
naar school laten gaan. En wat een verschil maakt het voor kinderen als ze zien dat hun
ouders weer hoop hebben! Daarnaast zorgen we ook voor goed onderwijs: door goede
schoolgebouwen, aandacht voor talentontwikkeling en getrainde leerkrachten. Zo
doorbreken we de armoede en werken we aan kansen voor elk kind!

William (11 jaar)
uit Malawi.

Ben je ook enthousiast geworden?

Ga gelijk aan de slag en bekijk het stappenplan op de achterkant! Daar staat ook hoe jij aan extra materialen voor
de hele school komt. Heb je vragen? Neem dan contact op met Red een Kind via 038-4604648 of stuur een mail
naar communicatie@redeenkind.nl.
We wensen alle leerkrachten en leerlingen een leuke Kinderboekenweek en succesvolle actie toe!

Met vriendelijke groet,

Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak (BCB)
Annet Rijke-Soepenberg
Marketing- en communicatie manager

Red een Kind
Anki van Bruggen
Manager Fondsenwerving & Bewustwording

STAPPENPLAN SPAARACTIE

Spaar voor gratis boeken en help kinderen in armoede!
Wat zit er in het actiepakket?

  Handleiding
   Poster voor het noteren van de tussen- en eindstand
  30 spaarkaarten
   Touw om de spaarkaarten aan op te hangen
   30 enveloppen om het geld in te verzamelen of om de QR-code te laten scannen

De actie stap voor stap

Enkele weken voor de actie
•
Meld je school aan via redeenkind.nl/aanmeldenspaaractie, doe dit uiterlijk 31 oktober 2021. Heb je nog meer
actiepakketten nodig, meld jouw school dan voor 20 september aan zodat je de actiepakketten voor 1 oktober op
school ontvangt.
•
Informeer kinderen en ouders half september over de spaaractie. Voor ouders kun je de brief met informatie
over de actie downloaden op redeenkind.nl/materialenspaaractie. Je kunt de brief zelf aanpassen, printen en
verspreiden. De informatie staat ook in het kort op de envelop die de leerlingen ontvangen.
Start van de actie
•
Stap 1: Vertel eind september de leerlingen over de actie die in het teken staat van het thema van de
Kinderboekenweek. De spaaractie start op 1 oktober. Wil je de leerlingen meer uitleggen over het leven van
kinderen in Afrika en India en het werk van Red een Kind? Ga dan naar redeenkind.nl/materialenspaaractie. Ook is
er lesmateriaal beschikbaar om de kinderen meer te vertellen over de verschillen in de wereld.

Stap 3: De leerlingen hebben van 1 oktober t/m 31 oktober de tijd om
zoveel mogelijk geld in te zamelen. De spaarkaart en de envelop met
het opgehaalde geld leveren ze uiterlijk maandag 1 november in op
school. Indien er tussentijds een spaarkaart retour komt, kan deze alvast
opgehangen worden. Leerlingen mogen ook meerdere spaarkaarten
vullen. Je kunt extra spaarkaarten bijbestellen via
redeenkind.nl/materialenspaaractie. Via deze link kun je de spaarkaarten
ook downloaden en printen, mocht je direct nieuwe spaarkaarten nodig
hebben.

Worden wat je wil
voor elk kind!

Spaar voor gratis boeken en
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•

Stap 2: Hang het touw voor de slinger en de poster op in de klas of op
een centrale plek in de school. Geef de leerlingen een spaarkaart en de
retourenvelop mee. Laat hen sponsors benaderen die ze kennen, zoals:
familie, vrienden, buren, kennissen en kerkleden. Voor iedere euro die
opgehaald is, mag een beroep worden gekleurd. Het geld dat de leerlingen
ophalen, kan in de envelop. Sparen de leerlingen digitaal? Dan kunnen ze
de QR-code laten scannen die op de envelop staat. Elke donateur geeft
bij de donatie aan voor welke school hij/zij spaart, zo weten we uiteindelijk
hoeveel geld elke school digitaal heeft gespaard. Let op: om digitaal
te kunnen sparen is het van belang dat jullie school is aangemeld via
redeenkind.nl/aanmeldenspaaractie.

v

•

help kinderen in armoede

Tussenstand
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Het eindbedrag is:

•

Stap 4: Vergeet niet de tussenstand bij te houden! Gebruik de poster,
zo heb je elke week een duidelijk overzicht van het bedrag dat al is
opgehaald.

•

Stap 5: Organiseer een feestelijke afsluiting van de spaaractie waarop je het totaalbedrag bekend maakt. Tip:
maak een leuke foto van de eindscore op de poster en deel deze met de ouders via de nieuwsbrief. Laat de
ouders (later) ook weten welke boeken je voor in de klas of de schoolbieb hebt aangeschaft.

•

Stap 6: Stuur een leuke foto op naar communicatie@redeenkind.nl en laat zien hoe de spaaractie leeft op jullie
school! Doe dit uiterlijk 31 oktober en maak kans op een verrassing voor de leerlingen.

•

Stap 7: Als alle leerlingen hun envelop hebben ingeleverd, kun je het totaalbedrag -10 % storten op
NL77 ABNA 0377 3328 60 van Red een Kind onder vermelding van ‘spaaractie scholen’ en de naam van jullie
school. Doe dit voor 15 november zodat je kans maakt op een prijs! Als het bedrag binnen is, krijg je daarvan een
bevestiging. De bekendmaking van de school die het meeste geld heeft opgehaald en de leukste foto heeft
ingestuurd, wordt bekend gemaakt via email in december 2021. Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober,
alleen dan maak je kans op één van de prijzen. Aanmelden kan via redeenkind.nl/spaaractie, daar staan ook de
algemene voorwaarden.

•

Stap 8: Verras de kinderen op school met nieuwe boeken. Besteed de 10 % van het opgehaalde bedrag bij de
christelijke boekhandel in jouw buurt!

€
Namens de kinderen

: bedankt!
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