
Kom in actie met je hele school 

Bouw mee met Habitat



Geweldig dat jullie meebouwen!

Geweldig dat jullie Habitat steunen! Daar zijn wij heel blij mee, want 
dankzij jullie hulp kan Habitat nog meer gezinnen helpen met het 
bouwen van een huis.

Wereldwijd wonen 1,6 miljard mensen in krotten. Dat betekent dat één 
van elke vijf mensen geen fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft. 
Habitat vindt dat iedereen recht heeft op een veilig (t)huis. 

Een goed huis is de basis van een beter leven. Want met een veilig en 
degelijk huis als basis kunnen mensen zelf hun situatie verbeteren. Ze 
kunnen uit de armoede komen en werken aan een betere toekomst. Een 
toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen. 

Fantastisch dat ook jullie daaraan willen meebouwen!

Jennifer Lemke, directer Habitat Nederland



Organiseer een actie
Jullie hebben op school vast al vaker acties 
georganiseerd. Dan weet je dat de 
mogelijkheden en ideeën eindeloos zijn. De 
ene actie kost meer tijd en organisatie dan  de 
andere. Als school kunnen jullie zelf natuurlijk 
het beste bepalen hoeveel tijd en energie je 
erin kunt steken. Voor kinderen is het altijd 
leuk om aan dit soort acties mee te doen!

Om jullie een handje te helpen hebben wij in 
dit actiepakket een aantal voorbeelden van 
acties uitgewerkt. Je kunt ze zo overnemen of 
je laten inspireren door deze ideeën om zelf 
een nog veel leukere actie te bedenken!

Materialen sponsoractie
Om je actie compleet  te maken vind je in dit 
actiepakket:
• voorbeeld voor een persbericht, 
• een sponsorkaart, 
• een aankondigingsposter 
• een oorkonde voor de leerlingen. 

De originele documenten zijn op te vragen via 
scholen@habitat.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.bouwmee.nl/scholen.

Lespakket Habitat
Op www.bouwmee.nl/scholen vind je het 
Habitat lespakket “Iedereen een thuis” en kun 
je foto’s en filmmateriaal downloaden 
waarmee je anderen enthousiast kunt maken 
voor je actie voor Habitat. Hier kun je ook de 
A3 tekenposter en het Habitat 
vouwhuisje/spaarpotje aanvragen.

Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage en 
heel veel succes!

Colofon
Stichting Habitat for  Humanity Nederland
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
020 – 800 29 70
scholen@habitat.nl
www.bouwmee.nl/scholen, 
www.habitat.nl/scholen

Het scholenpakket is tot stand gekomen in 
samenwerking met Evelien van der Zaken 
(www.fraaiezaken.nl)

mailto:scholen@habitat.nl
http://www.bouwmee.nl/scholen
mailto:scholen@habitat.nl
http://www.bouwmee.nl/scholen
http://www.habitat.nl/scholen
http://www.fraaiezaken.nl/


Organiseer een braderie of veiling voor Habitat
Wellicht organiseer je wel vaker een braderie of veiling op school. Zet Habitat hierbij eens in het zonnetje! 
De opbrengst van de verkoop gaat naar Habitat en alle activiteiten en knutsels die verkocht worden staan 
in het teken van ‘huizen’ of ‘bouwen’. Hier vind je alles om een geslaagde middag/avond te organiseren.

Tips
 Begin de braderie/veiling met een film over 
het werk van Habitat. Dan weet iedereen direct 
waar de opbrengst aan besteed wordt. 
Filmmateriaal vind je op 
www.bouwmee.nl/scholen, maar je mag altijd 
contact opnemen met Habitat.
 Meld je actie aan bij Habitat 
(scholen@habitat.nl of 020 800 2970) en 
ontvang ondersteunende materialen, zoals een 
Habitat vouwhuisje/spaarpot.
 Verkoop limonade, koffie, koeken en/of 
ander eten zoals door ouders bakken (hartige) 
taarten die per stuk verkocht kunnen worden, 
of muffins, etc.
 Laat de kinderen in de weken voorafgaand 
aan de braderie allerlei dingen maken die ze 
tijdens de braderie in een tentoonstelling 
kunnen laten zien en vraag de bezoekers 
entree voor de tentoonstelling.
 Of houdt een verkoop van de door de 
kinderen gemaakte items.
 Leerlingen van groep 7 of 8 kunnen 
misschien zelf een Flashmob-filmpje maken, 
dat je kunt laten zien tijdens de braderie (idee: 
in het filmpje geven ze een collectebus door 
aan elkaar of bouwen ze een huis van blokken).
 Nodig de gasten tijdig uit voor je 
evenement (gebruik hiervoor de uitnodiging)
 Sluit de actie centraal af en maak de 
eindstand op een ludieke manier bekend.

Tips voor een evenement dat ‘staat als een 
huis’
Ondersteun je evenement met bouw- of 

huisgerelateerde activiteiten. Kleed de 
kinderen passend, met bijvoorbeeld 
bouwhelmen of werkhandschoenen.

Organiseer bouwgerelateerde activiteiten:
• spijker poepen,  
• spijkers in hout slaan, 
• een huis bouwen van toiletrollen
• wedstrijd “wie bouwt het hoogste huis” 

van lego of van kapla? (voor een donatie 
mag je meedoen met de wedstrijd, of je 
kunt je laten sponsoren per cm hoogte)

Maak de verkoop/tentoonstelling 
bouwgerelateerd:
• Verkoop van door de kinderen 

geknutselde huizen, beschilderde 
bakstenen en andere knutselwerken voor 
‘in huis’.

• Laat de kinderen tekeningen maken over 
wat een huis voor hen betekent (vraag 
hiervoor onze poster aan!).
Ook deze kunnen door een jury worden 
beoordeeld. Na afloop van de 
tentoonstelling zijn de tekeningen te 
koop.

Vraag een bekende inwoner uit uw  gemeente 
om de actie ‘te openen’. De burgemeester 
misschien? Of een bekende TV 
persoonlijkheid of sporter bijvoorbeeld.

mailto:scholen@habitat.nl


Andere acties
Uiteraard zijn er nog vele andere manieren om samen met kinderen in actie te komen om geld in te 
zamelen. Hieronder nog een aantal ideeën.

Bouw een huttendorp
Hutten bouwen sluit natuurlijk erg aan bij wat 
Habitat doet. Het is voor kinderen een feest 
om hun eigen hut te bouwen. Wie wil nou niet 
een keer zijn eigen huis bouwen en er wellicht 
zelfs een nachtje in slapen? 

Tips: 
Een jury komt kijken wie de mooiste hut heeft 
gebouwd. 
Beoordeel goed of de hutten veilig zijn om in te 
slapen. Als dat zo is, kun je er een nachtje in 
slapen. Regel ouders die elkaar de hele nacht 
afwisselen om de wacht te houden. Kinderen 
kunnen zich laten sponsoren voor de hut en 
voor het slapen in de hut. 

Ook ouders die de wacht lopen kunnen zich 
voor deze prestatie laten sponsoren (de ouders 
die niet de wacht lopen krijgen zo de 
mogelijkheid hun schuldgevoel hierover af te 
kopen).  

Verzamel  een maand lang statiegeldflessen
Kinderen kunnen in hun hele omgeving (buurt 
waarin ze wonen, familie, vrienden, 
sportvereniging) statiegeldflessen ophalen en 
deze op school inleveren. Na deze maand ga je 
als school met alle flessen naar de supermarkt 
en levert ze in.

Tips: 
bedenk van tevoren waar je de flessen gaat 
verzamelen, bijvoorbeeld in de aula van 
school? Het is leuk als deze locatie zichtbaar is, 
dat herinnert ouders en kinderen eraan om 
ook hun flessen in te leveren
Waarschuw van tevoren de supermarkt dat 
jullie heel veel flessen gaan inleveren. Dat 
voorkomt oponthoudt en wellicht wil de 
supermarkt ze wel zelf komen halen!

Organiseer een ‘gewone’ sponsorloop… 
… of een sponsorloop op slippers 
(kinderen in de landen waar Habitat werkt 
lopen ook heel vaak op slippers). 
Gebruik - net als bij stenen sjouwen - de 
materialen uit het sponsoractiepakket om je 
te ondersteunen bij de organisatie.



Organiseer een “stenen sjouwestafette”

Organiseer - in plaats van de traditionele sponsorloop - eens een stenen sjouwestafette. Dit is een
estafette, waarbij kinderen stenen over afstand van 50 of 100 meter heen en weer dragen. 
Van tevoren vragen ze hun ouders, buren, opa, oma en tantes om een sponsorbedrag per steen. 

 Begin de estafette met een film over het werk 
van Habitat. Dan weet iedereen direct waar de 
opbrengst aan besteed wordt. Filmmateriaal vind 
je op www.bouwmee.nl/scholen, maar je mag 
altijd contact opnemen met Habitat.
 Meld je actie aan bij Habitat 
(scholen@habitat.nl of 020 800 2970) en ontvang 
ondersteunende materialen, zoals een Habitat 
vouwhuisje/spaarpot.
 Zet tijdig een parcours uit en regel 
stenen/blokken om te sjouwen (groep 1 en 2 
dragen geen bakstenen maar houten ‘stenen’).
 Geef elk kind een sponsorkaart en laat de 
leerlingen bij familie, vrienden en bekenden 
vragen hen te sponsoren.

Aan alle sponsors kan gevraagd worden hoeveel 
stenen door alle kinderen samen gedragen gaan 
worden. Degene die daar uiteindelijk het dichtst bij 
zit, krijgt een prijs.

• “een gemiddeld huis in ## bestaat uit ### 
stenen, voor hoeveel huizen kunnen we 
stenen verplaatsen?
• Neem je  (eigen) bouwhelm en 
werkhandschoenen mee
• Of maak een ‘doorgeef rijtje’###

 Nodig de gasten tijdig uit voor je evenement 
(gebruik hiervoor de uitnodiging)
 Sluit de actie centraal af en maak de eindstand 
op een ludieke manier bekend.

Algemene informatie

Meld je actie aan bij Habitat
Habitat ondersteunt je graag bij de actie. Meld 
daarom je actie aan via 
www.bouwmee.nl/scholen.

Geef bekendheid aan je actie!
Waarschuw de lokale pers dat jullie een actie 
doen voor Habitat. Misschien sturen ze er een 
fotograaf op af en komen jullie met een stukje 
in de krant!
Het is daarom de moeite waard om vóór en/of  
na de actie een (pers)bericht naar de lokale 
krant te sturen. Je kunt ook de pers uitnodigen 
om aanwezig te zijn, bijvoorbeeld het 
startschot of de overhandiging van een cheque.

Gebruik het standaard persbericht (zie 
verderop) of maak een aangepaste versie. In 
een persbericht moet in ieder geval staan:
Wie: naam van de school, 
Wat: de Habitat sponsorloop, 
Waar: startplaats, gebied, 
Wanneer: datum, start- en sluitingstijden, 
Waarom: ‘huizen bouwen in 
ontwikkelingslanden’ en 
Hoe: de deelnemers worden gesponsord door 
familie, buren, vrienden etc. 

Je kunt het bericht uitbreiden met extra 
informatie over de actie. Stuur indien mogelijk 
een foto mee. 
De website www.dichtbij.nl in uw regio biedt 
de mogelijkheid zelf een bericht online te 
zetten.

Wilma van der Heide

mailto:scholen@habitat.nl
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Zo maak je geld over 
naar Habitat
Hebben de kinderen de Habitat spaarpotjes 
gebruikt? Dan kan het opgehaalde geld worden 
overgemaakt op bankrekening nummer  
NL79 INGB 0000 0062 61. 

De school ontvangt een bedankbrief zodat 
jullie weten wat Habitat doet met jullie 
bijdrage.

Cheque
Ook vinden wij het leuk om een ‘cheque’  in 
ontvangst te komen nemen. Allereerst 
natuurlijk om jullie persoonlijk te kunnen 
bedanken voor jullie actie. Daarnaast is het 
voor ons ook leuk om een foto van dat 
moment te kunnen verspreiden en daarmee 
andere scholen te enthousiasmeren ook in 
actie te komen voor Habitat.

… Huisjes bouwen op de website BouwMee.nl
Het is ook mogelijk om het geld niet in één 
keer over te maken, maar een langduriger 
sponsoractie te starten. Als school krijg je dan 
een eigen pagina op onze website 
www.bouwmee.nl en op die pagina kan 
iedereen doneren op een virtueel huisje. Met 
elke donatie wordt het huisje verder 
afgebouwd.

Het is in  dat geval ook mogelijk om klassen 
tegen elkaar te laten strijden (indien gewenst) 
of om de hele school samen te laten werven. 

Bekijk de actie van College Hageveld, een middelbare 
school uit Heemstede. Zij hielden een sponsorschaatstocht 
en vroegen hun netwerk om sponsordonaties over te 
maken op hun virtuele huisje op: bouwmee.nl/hageveld

Hopelijk kunnen jullie aan de slag en hebben 
jullie voldoende leuke ideeën voor jullie actie. 
Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen 
als je andere ideeën hebt of onze hulp nodig 
hebt. Een aantal materialen voor scholenacties 
kun je downloaden van onze site, maar omdat 
dit scholenpakket nog in ontwikkeling is, is nog 
niet alles op voorraad. 
Hou de site dus goed in de gaten!! 
www.bouwmee.nl/scholen

We denken graag met je mee. Neem contact op 
met Rosalie van Zeijts op 020 – 800 29 70.

http://www.bouwmee.nl/
http://www.bouwmee.nl/scholen


Het wereldwijde huisvestingsprobleem 
Ruim 1,6 miljard mensen - een vijfde van de 
wereldbevolking - heeft geen fatsoenlijk dak 
boven zijn hoofd. Miljoenen kinderen groeien 
op in ongezonde, onveilige krotten. En hun 
ouders leven elke dag in angst. Angst voor de 
gezondheid en veiligheid van hun kinderen. En 
angst om uit hun onderkomen in een 
sloppenwijk te worden gezet. Zonder middelen 
om deze negatieve spiraal van armoede te 
doorbreken. 

Op eigen kracht uit de armoede 
Habitat gelooft dat een eigen huis hét middel is 
om mensen te helpen uit de armoede te 
komen. Daarom bouwt Habitat for Humanity 
aan een wereld waarin iedereen een dak 
boven zijn hoofd heeft: een thuis. Een solide 
dak, stevige muren en een deur die op slot kan, 
betekenen veiligheid en zekerheid. Schoon 
drinkwater zorgt voor een betere gezondheid. 
Dát is de basis om een beter bestaan op te 
bouwen. Een eigen huis biedt toegang tot 
kapitaal en kan fungeren als onderpand voor 
een lening, voor microkrediet. Het biedt 
huiseigenaren net die steun in de rug om een 
zelfstandig aan een betere toekomst te 
werken. 

Duurzame huisvesting 
Daarom bouwt Habitat eenvoudige en 
betaalbare huizen. Habitat geeft geen huizen 
weg. Mensen die eerst in een krot leefden 
komen in aanmerking voor een lening zonder 
winstoogmerk en worden geholpen bij de 
bouw of renovatie van hun huis. Ze bouwen 
zelf mee aan hun huis én aan dat van anderen. 
Ook betalen ze hun lening in termijnen terug 
en worden zelf eigenaar hun huis. Zo worden 
deze gezinnen niet afhankelijk van de geboden 
hulp, maar kunnen juist op eigen kracht verder. 
En van de aflossingen worden weer nieuwe 
huizen gebouwd, zodat Habitat steeds meer 
mensen kan ondersteunen om zelfstandig hun 
leven te verbeteren. 

Habitat in Nederland
In Nederland werft Habitat fondsen en vraagt 
mensen en organisaties actief mee te bouwen. 
Letterlijk meebouwen aan Habitathuizen op 
een bouwreis naar een van de projecten, of 
figuurlijk door een project te sponsoren of 
virtueel mee te bouwen op bouwmee.nl. 
Habitat Nederland heeft de ANBI status en het 
CBF keurmerk. Meer informatie over Habitat 
Nederland vindt u op habitat.nl. 

Bouw mee met Habitat
Leuk dat jullie meebouwen voor Habitat!  Lees hieronder wat wij doen en hoe jullie bijdrage helpt 
kinderen een beter toekomst te geven.

http://bouwmee.nl/
http://www.habitat.nl/


Materialen sponsoractie
Om je actie compleet te maken heeft Habitat een aantal actiedocumenten gemaakt. Deze kunnen jullie 
gebruiken bij de sponsoractie. Hieronder een aantal voorbeelden van deze documenten.
• een sponsorkaart, 
• een aankondigingsposter 
• een voorbeeld voor een persbericht
• een oorkonde voor de leerlingen. 

Alle materialen kun je opvragen: stuur een mail naar scholen@habitat.nl. 
Kijk voor meer informatie op  www.bouwmee.nl/scholen. Op die website kun je ook de A3 tekenposter 
en het Habitat vouwhuisje/spaarpotje aanvragen.

Sponsorkaart

mailto:scholen@habitat.nl
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Voorbeeld A4 poster aankondiging actie



PERSBERICHT
[datum]

[school] bouwt aan veilige huizen met [actie]

Plaats – Op [datum] organiseert [naam school] uit [woonplaats] een [actie] voor Habitat for 
Humanity. [aantal kinderen] kinderen zetten zich in voor Habitat en bouwen letterlijk een steentje 
mee aan veilige huizen voor gezinnen in ontwikkelingslanden. Met de [actie] halen de kinderen geld 
op en vragen ze aandacht voor al die mensen in ontwikkelingslanden die in krotten leven.

De [actie] wordt gehouden op [locatie]. De leerlingen zijn allemaal heel gemotiveerd om mee te doen. 
Onder andere door te kijken naar een korte film over het belang van het werk van Habitat for Humanity, 
maar ook door de enthousiaste uitleg van de leerkrachten die aan de hand van het lespakket van Habitat 
for Humanity hebben verteld over de verschillen in huisvesting voor kinderen wereldwijd. En dus zijn de 
leerlingen actief op zoek gegaan naar familie, vrienden en kennissen dien en wilden sponsoren. En dat is 
gelukt! Nu moeten ze eerst nog in actie komen tijdens de [actie].

Meebouwen met Habitat
Het is leuk om mee te doen, vindt [naam kind]. ‘Het is heel erg dat er kinderen in krotten wonen. Ik doe 
mee zodat Habitat meer huizen kan bouwen.´
Habitat bouwt in meer dan 70 landen over de wereld simpele, maar degelijke huizen voor gezinnen die 
nu nog in krotten wonen. In als landen Malawi, Nicaragua, Haïti en Nepal krijgen gezinnen een veilig 
(t)huis dankzij de steun van de kinderen van [naam school]. Zo kunnen deze gezinnen een goed bestaan 
opbouwen en gaan de kinderen een betere toekomst tegemoet.

Over Habitat for Humanity 
Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie die bouwt aan een wereld waarin 
iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater –
dat is de basis. Habitat is actief in meer dan 70 landen. Wereldwijd leven dankzij Habitat al meer dan 6,8 
miljoen mensen in een veilig huis. Zij hebben nu uitzicht op een hoopvolle toekomst. Meer informatie 
over Habitat Nederland vindt u op habitat.nl. 

+++++ einde persbericht +++++

Foto [toevoegen] vrij van rechten te gebruiken
[onderschrift vermelden: wie staat er op de foto, wat is er te zien]

Meer informatie voor de pers:
Als u meer van mijn belevenissen in [land] wilt horen, dan sta ik u uiteraard graag te
woord.

Naam
Adres, Woonplaats
Telefoon
E-mail

Voorbeeld Persbericht aankondiging actie

http://www.habitat.nl/



