
De Vakantietas - Plan van Aanpak 
 

Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien duurt 
de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg, en 
moeten zich dus 6 weken thuis vermaken. 
Hoe leuk is het om hen als kerk een tas te geven met 
wat spulletjes om in de zomer mee bezig te zijn? 
 
In Burgum deelt de kerk vakantietassen uit aan kinderen. 
Een van hun diakenen vertelt: ‘het is ontzettend leuk om 
te zien hoe blij verrast de kinderen zijn wanneer ze de tas 
mogen uitpakken. Ook het verzamelen en inpakken van 
de tas is erg leuk. Via plaatselijke winkeliers kan er vaak 
korting worden verkregen en zijn de reacties ook 
enthousiast. Dus alleen maar blije gezichten!’ 

 
Stap 1: Trek samen op 
Bij een wens om iets te betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede is het goed om 
samen op te trekken. Dit kan het draagvlak voor het project vergroten, kan financiële 
voordelen hebben en het aantal kinderen wat bereikt kan worden groeit. Zijn er andere 
kerken/wijkgemeenten/scholen in uw stad/dorp die ook met deze actie mee willen doen? Leg 
contacten en bekijk of er een gezamenlijke voorbereiding gestart kan worden.  
 
Stap 2: Maak een plan 
Maak met elkaar een plan hoe u de actie wilt vormgeven, door bijvoorbeeld antwoord te 
geven op de volgende vragen: 

- Voor welke kinderen willen we de tas bestemmen? (stap 5) 
- Welke diakenen gaan het project uitvoeren? Wie doet de boodschappen, wie gaat de 

tassen bezorgen? 
- Hoe betrekken jullie de kerk bij deze actie? Kan de kindernevendienst, tienerclub, 

meedoen?  
- Wat komt er in de tas, en hoeveel geld is daarvoor nodig? En wie zorgt hier voor? 

 
Stap 3: Werk aan de samenstelling van de tas 
Bedenk wat er in de tas kan komen. Voor arme kinderen die niet op vakantie kunnen is de 
zomervakantie erg lang. Wat is er dan leuk voor hen? Denk aan knutselspullen, spelletjes, 
spullen waar ze lang plezier van hebben. U zou bijvoorbeeld contact kunnen leggen met het 
lokale zwembad. Kunt u een strippenkaart voor 5 of 10 keer zwemmen afspreken? Willen zij 
een deel sponsoren? Denk ook aan eventueel aparte tasjes voor jongens of meisjes. 
 
Tip: kunt u ook kinderen betrekken bij wat er in de tas moet komen? Kinderen uit de kerk, 
die meedenken over wat leuk is voor leeftijdsgenootjes bijvoorbeeld. En misschien wel mee 
willen helpen vullen, of hun kindernevendienst collectepotje hieraan willen besteden? 
 
Stap 4: Zorg dat er voldoende geld is om het project te beginnen 



Als u weet hoe u de tas wilt vullen, kunt u bedenken hoe u de spullen voor de tas wilt krijgen. 
U kunt een actie in de kerk houden: een speciale collecte om geld in te zamelen om de 
spullen te kopen. Of u deelt een lijst met de benodigde spullen rond en vraagt de gemeente 
om dit op een zondag mee naar de kerk te nemen. 
 
Ook kunt u lokale winkeliers vragen om aan de actie mee te doen. Wie weet willen ze een 
deel van de tas sponsoren, of kunt u afspraken maken: bijvoorbeeld met de speelgoedwinkel 
dat de kinderen een waardebon kunnen inwisselen voor speelgoed, de waardebonnen koopt 
u dan van te voren. Misschien sponsoren zij een deel? 
 
Stap 5: Bedenk aan welke kinderen en jongeren de tas uitgedeeld kan worden 
Bepaal voor uzelf de voorwaarden: aan welke kinderen wilt u de tas uitdelen? 
U kunt contact zoeken met de Voedselbank, de speelgoedbank, de kledingbank. Ook kunt u 
denken aan de kinderen in het nabijgelegen asielzoekerscentrum. 
U kunt contact zoeken met scholen, leerkrachten weten soms ook welke kinderen er niet op 
vakantie kunnen.  
Informeer goed of er niet al iets vergelijkbaars gebeurt voor deze kinderen. 
 
Bedenk wel dat deze instanties u geen adressen mogen geven van de kinderen in verband 
met de privacy. Zij kunnen aangeven hoeveel kinderen zij kunnen bereiken, zodat u het 
aantal tassen bij hen kunt afgeven. 
Vergeet niet een kaartje in de tas te stoppen met bijvoorbeeld de tekst: 
Een fijne vakantie gewenst van de ….. gemeente in …. (naam kerk en plaats invullen). 
 
Tip: Organiseert u in de zomervakantie een activiteit voor de kinderen uit de kerk, zoals een 
vakantiebijbelweek of een Kliederkerk? Stop dan ook daarvoor een uitnodiging in de tas! 
 
Stap 6: Aan de slag! 
Nu kunt u de tassen gaan vullen en uitdelen. Veel plezier! 
 
U kunt in de webwinkel bij Kerk in Actie rugzakjes aanvragen om te vullen. Natuurlijk kunt u 
ook de lokale ondernemer steunen en de tas in de winkel in uw eigen stad/dorp kopen. 
 
Op de webpagina: www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede vindt u meer informatie over 
kinderen en armoede, en andere acties voor kinderen. 
 
We vinden het erg leuk om te horen hoe de actie in uw kerk is verlopen, laat het u ons 
weten? Dat kan door een mailtje te sturen naar Hester Oosterbroek: 
h.oosterbroek@kerkinactie.nl 
 
_________________________________________________________________________ 
Dit plan van aanpak is geschreven door Hester Oosterbroek van Kerk in Actie in 
samenwerking met de diakenen uit Burgum die deze actie in 2017 gehouden hebben. 
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