
 

 

 

Kerst is een mooie tijd om iets uit te delen. Vluchtelingen op een asielzoekerscentrum kunnen wel wat 

extra’s gebruiken. Werk als kerken samen en overhandig vluchtelingen een kerstpakket. Een warm 

gebaar met weinig kosten. 

 

HOE START IK? 

 Inventariseer welke kerken er mee willen doen. 

 Start een projectgroep. Bij voorkeur vanuit de interkerkelijke werkgroep in uw woonplaats. Het is mooi om met 

christenen uit verschillende kerken samen te werken. 

 Bedenk als projectgroep een plan van aanpak. 

 

HOE KOM IK AAN GELD EN MIDDELEN? 

 Vraag gemeenteleden de producten en materialen te sponsoren. Hierdoor houdt u de kosten beperkt. 

 Benader de zendingscommissies van de deelnemende kerken voor wat extra financiële middelen. Gebruik dit geld 

om benodigde producten bij te kopen. 

 

WAT HEB IK NODIG? 

 Inpakmateriaal: feestdozen, kerstverpakking, tape. 

 Vervoer: klein vrachtwagentje, bestelauto, busje, steekwagen. 

 Voedingsmiddelen: Kies bij voorkeur voor gebruiksproducten en houdbare producten. Hier is het meeste behoefte 

aan. Let op: Geen alcohol of producten met varkensvlees en gelatine. Bijvoorbeeld: suiker, rijst, siroop, koekjes 

(zonder varkensgelatine), sap, koffie, thee, knakworstjes (rund of kip), ontbijtkoek, Minimars, nootjes, jam, 

pannenkoekmix, poedersuiker, bakolie, chips, blik groente, blik fruit. 

 Actieve vrijwilligers voor het inpakken en uitdelen van de pakketten. 

 Locatie voor inzameling en inpakken. 

 

WAT MOET IK VOORBEREIDEN? 

 Bepaal het moment van uitgifte. Kies voor een avond of een zaterdag. 

 Vraag toestemming aan het COA voor het uitdelen van de pakketten. Bij voorkeur twee maanden van te voren. 

 Informeer bij het COA naar het aantal wooneenheden op het azc. Het is de bedoeling dat alle vluchtelingen per 

wooneenheid één pakket met elkaar delen. Dat kan een familie zijn, of vier of vijf individuele bewoners. 

 Bepaal als projectgroep hoeveel producten van één soort er in één pakket gaan. Zie als voorbeeld het rijtje 

voedingsmiddelen hierboven. 

 Bereken het aantal producten dat u van de kerken nodig hebt. Eventueel kunt u zelf bijkopen. Bijvoorbeeld: Er zijn 

drie samenwerkende kerken. Het pakket bestaat uit twaalf producten. Elke kerk is verantwoordelijk voor vier 

soorten producten en vraagt ieder gemeentelid om twee producten. Nemen er vier kerken deel dan kan het 

pakket uit zestien producten bestaan. Een kerk met weinig leden kan eventueel twee soorten producten leveren. 

 Vraag kerken om hun gemeenteleden te vragen twee producten te kopen. Deze worden ingeleverd op een 

vastgelegde tijd en datum. 

 Laat hiervoor instructiekaartjes drukken. Noem de twee producten, het inzameladres en de tijd en datum. 

 

HOE VOER IK HET UIT? 

KERSTPAKKETTEN 
UITDELEN AAN VLUCHTELINGEN 
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 Laat vrijwilligers de producten in dozen pakken die goed dicht getapet worden en eventueel versierd. 

 Regel vervoer. 

 Kies bij voorkeur een datum tussen 5 en 25 december. Na Sinterklaas en voor de kerstdagen. 

 Deel de dozen uit op een asielzoekerscentrum door minimaal twee vrijwilligers. 

 Vertel vluchtelingen dat het pakket bestemd is voor alle bewoners in de woning en dat het afkomstig is van de 

kerken uit deze plaats. 

 Nodig geïnteresseerde vluchtelingen uit voor een kerkdienst, viering of gebed. Vraag in dat geval om naam en 

telefoonnummer. 

 

HOE NU VERDER? 

 Evalueer na afloop met projectgroep en vrijwilligers. Verwerk de verbeterpunten voor een volgend jaar. 

 Vraag of vrijwilligers actief willen blijven op het azc. Het is mogelijk dat nieuwe vrijwilligers geraakt zijn door de 

contacten met de asielzoekers. 
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OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar 

ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een 

interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust 

maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te 

ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers 

om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. 

 

Stichting Gave 

Marie Curiestraat 35 

3846 BW  Harderwijk 

T 0341 - 460 328 

www.gave.nl | info@gave.nl 

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56 

 

 


