
Doe jij ook mee?

Kom in actie 
voor SeeYou!



Doe jij ook mee?
Wat gaaf dat jij je wilt inzetten voor kinderen met een  
handicap in Azië en Afrika. Voor kinderen zoals Hana.  
Zij werd langzaam blind, maar gelukkig kreeg ze met hulp  
van SeeYou een operatie en ziet ze nu weer goed!  
Wij geven je graag een paar tips hoe ook jij kunt helpen.

Bepaal eerst met 
elkaar het doel

Dat is natuurlijk SeeYou. 
Maar wil je dat het geld  
gaat naar een operatie 

voor een kind? Of vind je 
het belangrijk dat kinderen 

genoeg boeken in braille 
hebben? Het is leuk om 

 voor een concreet  
project te sparen.

Er is heel veel mogelijk. 
Hiernaast geven we een paar 

tips. Misschien heb je zelf 
ook nog ideeën. 

Bedenk dan welke 
acties je wilt doen

Escaperoom
Vraag bij SeeYou de
gratis escaperoom 

aan en organiseer een  
leuke middag met je 
vrienden of familie. 
Natuurlijk vraag je 

toegang, bijvoorbeeld 
1,50 euro per persoon. 

Vertel er wel bij dat  
de hele opbrengst  
naar SeeYou gaat.

Sponsorloop 
Doe je mee met de 
avondvierdaagse of 
zwemvierdaagse? 

Laat je dan sponsoren 
per kilometer!

Lege flessen
Zamel lege flessen in  
bij gemeenteleden  

en geef het statiegeld  
aan SeeYou.

Auto wassen
Organiseer met de kerk 

een autowas-actie.  
Prik twee zaterdagen 

waarop gemeenteleden 
zich kunnen aanmelden 
om hun auto door jullie  

te laten wassen. 
De opbrengst is 

voor SeeYou.

Klusjes
 Doe klusjes met 

de kluskaart. Het is 
ook leuk om met de 
kindernevendienst  
of kinderclub een  

klussendag te organi -
 seren en bij andere 

gemeenteleden  
klusjes te doen.

Zwerfvuil
Ruim met elkaar het 
zwerfvuil rond het 
kerkgebouw op en  
vraag voor iedere  
volle zak 10 euro  

aan de kerk.Koekjes
Bak koekjes of ander 
lekkers en verkoop 
die voor SeeYou.

Geurkaarsjes 
Mensen die niet goed 
kunnen zien, hebben 
vaak wel een goede 

neus. Pak kleine 
geurkaarsjes mooi in 

met de kinderen van de 
kindernevendienst en 

verkoop die aan 
de gemeenteleden.

Spaarpotje
Vouw het spaardoosje 
in elkaar en doe daar 
iedere week geld in. 
Een staaroperatie 
kost 70 euro. Lukt 
het jullie met de 

kindernevendienst  
of club van de kerk  

om iemand een  
operatie te geven? 
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 Lees het verhaal  
     van Hana! 

Verkoop 
Verkoop bloembollen, 

rollen pepermunt  
(of iets anders) aan je 
familie en aan mensen  

uit de gemeente. 
Misschien ken je  
iemand die hier  

goedkoop aan kan 
komen Natuurlijk pak  
je alles eerst leuk in  

voor je het verkoopt.  

Benenwagen
Fiets je altijd naar  

school of naar de kerk? 
Ga dan, net als veel 
kinderen in Afrika en  
Azië, lopen, en laat je 
sponsoren voor elke 
keer dat je dat doet.



Opbrengst
Jouw opbrengst kun je overmaken 
naar IBAN NL10 INGB 0000 0001 31 
o.v.v. SeeYou-actie t.a.v. 
SeeYou Foundation.

Vragen?
Heb je nog vragen? 
Bel of mail dan naar: 
0318 – 58 63 58 of 
info@seeyoufoundation.nl

Zorg dat je alles in huis hebt. 
En denk ook aan de  

promotie. Wil je dat SeeYou 
jullie wat meer foldertjes 
geeft of bijvoorbeeld een 
filmpje stuurt voor op de 

Facebookpagina 
van jullie kerk, neem dan 
gerust even contact op. 

Ook als je gewoon tips wilt, 
kun je ons bellen.

Bereid de  
actie voor
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Heel belangrijk: geniet van 
wat je doet. Het is echt voor 
een goed doel. En vergeet 
vooral niet om tijdens de 
actie foto’s te maken voor 

Facebook, Instagram of 
misschien voor op de beamer 

tijdens de kerkdienst.

Aan de slag!
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Vier de 

goede afloop

Dit mag je zeker niet 
vergeten. Hoe gaaf is het 
om na de actie je geld te 
tellen en vol trots te laten 

weten aan iedereen die heeft 
bijgedragen hoeveel de actie 

heeft opgebracht?! 
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 Veel succes! 


