Plan van Aanpak - De Verjaardagstas
https://vimeo.com/259841172
In Maarssen zijn de gezamenlijke diaconieën 6 jaar
geleden begonnen met het project “De Verjaardagstas”.
Ze
hebben
navraag
gedaan
bij
verschillende
maatschappelijke instellingen waar hiaten zijn voor
gezinnen in armoede. Een kind had gezegd: ‘Ik ben blij
dat ik in de vakantie jarig ben, want dan hoef ik niet te
trakteren’.‘Dat moet toch niet zo zijn’, dachten de kerken.
Met 2 diakenen uit verschillende kerken, wordt dit project
uitgevoerd. Dit plan van aanpak is samen met hen
ontwikkeld. U kunt deze stappen zien als ideeën om De
Verjaardagstas ook in uw gemeente uit te voeren.

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 in uw stad/dorp die ook ideeën hebben of hiervoor warm lopen? Leg
contacten en bekijk of er een gezamenlijke voorbereiding gestart kan worden.
Stap 2: zoek uit wat er nodig is
De Verjaardagstas is een leuk project: het is aansprekend voor de mensen in de kerk en niet
heel ingewikkeld uit te voeren. Zoek wel goed uit in uw gemeente of dit ook echt nodig is. Is
dit waar behoefte aan is of wordt er wellicht al iets soortgelijks gedaan? Wat is belangrijk
voor het kind? Waar zitten de hiaten?
Blijkt er inderdaad behoefte te zijn aan een voorziening voor kinderen en jongeren rond hun
verjaardag, dan is dit een mooi project voor de kerk.
Stap 3: maak een plan
Schrijf met elkaar in een (kort) plan op hoe het project wordt vormgegeven, door
bijvoorbeeld antwoord te geven op de volgende vragen:
- welke diakenen gaan het project uitvoeren. Wie doet de boodschappen, wie gaat
praten met winkeliers en wie gaat de tassen bezorgen?
- hoe betrekken jullie lokale winkeliers en ondernemers bij het project?
- wat komt er in de tas, en hoeveel geld is er dan per jaar nodig? En wie zorgt hier
voor?
- hoe zorg je dat ouders, kinderen en hulpverleners jullie Verjaardagstas kunnen
vinden?
Stap 4: werk aan de samenstelling van de tas
In de tas in Maarssen zitten de volgende dingen:

Voor kinderen van de basisschool: versieringen, een felicitatiekaart, een bon voor een taart,
een bon voor een traktatie en een bon voor een kado.
Kinderen van de middelbare school krijgen een grote envelop in plaats van de tas. Dit bevat:
een grote felicitatiekaart, een bon om met een paar vrienden/vriendinnen te gaan bowlen bij
de plaatselijke bowlingbaan en een bon om wat lekkers te kopen om thuis te eten en
drinken.
Probeer lokale ondernemers te interesseren om mee te doen, die staan daar vaak positief
tegenover! Ga naar hen toe, leg uit wat jullie gaan doen en vraag of en hoe ze mee kunnen
doen: geven ze korting op hun producten, of sponsoren ze een deel van het bedrag?
Zorg verder dat er een kleine voorraad tassen gevuld is, met de spullen die er standaard in
zitten en de waardebonnen voor de winkels.
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 5: zorg dat er voldoende geld is om het project te beginnen
Als u weet hoe u de tas wilt vullen, kunt u een begroting maken van hoeveel geld er nodig is.
Zorg dat er een startkapitaal in een potje bij de diakonie beschikbaar is, bijvoorbeeld om het
eerste jaar vooruit te kunnen. Bedenk waar dit geld vandaan komt: heeft de diaconie dit vrij
te besteden? Moet er een speciale collecte voor komen? Denk vooruit. Het is niet leuk als na
een jaar het potje leeg is en het project moet stoppen.
Stap 6: bedenk aan welke kinderen en jongeren de tas uitgedeeld kan worden
Bepaal voor uzelf de voorwaarden: wanneer komt een kind in aanmerking voor De
Verjaardagstas? Bekijk goed welke regelingen er al zijn. Kinderen die bij de Voedselbank
komen, kunnen al een beroep doen op Stichting Jarige Job. Doe geen dingen dubbel.
Stap 7: zorg dat mensen jullie weten te vinden
Maak bijvoorbeeld een flyer of een kaart, waarop staat wat de Verjaardagstas is, wie hem
mogen aanvragen en waar. Zet bijvoorbeeld een foto van de contactpersoon op de flyer om
de drempel te verlagen. En vergeet niet aan te geven dat dit een project van de kerk is!
Zorg dat jullie te vinden zijn door mensen die kinderen in armoede kennen. Deel de flyers uit
op scholen, consultatiebureaus, zorg dat wijk- of buurtteams jullie kennen. Leg flyers neer bij
de sociale dienst, op plekken waar arme gezinnen komen.
Blijf er aandacht aan besteden, regel bijvoorbeeld een interview in de lokale krant.
Het gaat meestal niet vanzelf, dat mensen na een tijd onthouden dat dit bestaat in hun
dorp/stad.

Stap 8: ga het doen!
Zodra de eerste aanvraag binnen is, ga de tas bezorgen bij het kind. Doe dit
buiten schooltijd, dan kan het kind de tas zelf in ontvangst nemen.

Jacqueline uit Maarssen vertelt: “de mooiste ontmoeting was bij een gezin, waar de vader
mij een zegen meegaf omdat hij zo blij was.”
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