
 

 

 

Op de kinderclub kunnen vluchtelingenkinderen hun zorgen even vergeten. Ze leren de liefde van 

Jezus kennen en genieten van leuke activiteiten. Wat zou het mooi zijn wanneer deze kinderen 

hierdoor op zoek gaan naar Hem! 

 

 

HOE START IK? 

 Verzamel een team: werf vrijwilligers vanuit een interkerkelijke werkgroep of kerk(en) in de omgeving.  

 Bepaal de doelgroep: vluchtelingenkinderen uit een asielzoekerscentrum (azc) of bij u in de wijk.  

 Bepaal samen uw visie en missie: Wat drijft u als team? Wat is het doel van de club? Wat wilt u overdragen? De 

visie en missie vormen het fundament voor de keuzes die u maakt. Het herinnert u er aan waarom u met de club 

begonnen bent. Het schept ook duidelijkheid naar andere vrijwilligers die mogelijk aan zullen haken. Zij weten 

waar u als team voor staat. 

 Maak een goede taakverdeling: spreek duidelijk af wie wat doet en wanneer. Zorg dat één persoon de leiding 

heeft. 

 Maak een tijdsplanning: bepaal op basis van de mogelijkheden van het team hoe vaak en op welke dag u de club 

wilt organiseren.  

 Regel een geschikte locatie: kies bij voorkeur voor een locatie op loopafstand. Denk aan het azc, in een 

buurtcentrum of een kerk. Activiteiten op het azc moeten religieus neutraal zijn. 

 Regel sponsors: vraag één of meerdere kerken de kinderclub te financieren. 

 Maak een begroting: denk aan materiaal, eten en drinken, huur locatie, vervoer. 

 Bepaal het programma: denk aan inlooptijd, sketch, vertelling, zingen, gebed, tekst aanleren, pauzemoment, 

verwerkingsopdracht, zoals drama, knutselen of een spel. 

 Regel vervoer, indien nodig. Zorg voor een lijst reserve-chauffeurs. 

 Zorg voor publiciteit: onderaan deze pagina leest u hoe u dit aanpakt. 

 Zorg voor kennis: lees de webpagina ‘In contact met kinderen’. Voor uitgebreide achtergrondinformatie kunt u de 

brochure ‘Kom jij ook? Advies voor clubs met vluchtelingenkinderen’ downloaden.  

 

 

WELKE TAKEN ZIJN ER TE VERDELEN? 

Taken algehele organisatie 

 Voorzitter: plant vergaderingen en zit deze voor, verdeelt de taken, beheert de adressenlijst van vrijwilligers en is 

contactpersoon voor externen zoals de kinderwerker van stichting Gave, de beheerder van de gehuurde ruimte en 

het COA (COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers). 

 Roostermaker: maakt per half jaar een rooster. 

 Notulist: notuleert bij vergaderingen. 

 Penningmeester: maakt een begroting, beheert de rekening en houdt declaraties bij. 

 Iemand die de boodschappen aanschaft. 

 Coördinator voor het uitnodigen van de kinderen en het bezoekwerk. 

 PR-persoon: informatievoorziening voor sponsoren, kerk of werkgroep.  

 

KINDERBIJBELCLUB  
ADVIES VOOR DE OPSTART 

https://www.gave.nl/bibliotheek/in-contact-met-kinderen
https://www.gave.nl/brochurekomjijook
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Taken clubactiviteit  

 Leider: iemand die de hoofdleiding heeft en het programma met elkaar verbindt. 

 Verteller: iemand die het bijbelverhaal vertelt. 

 Verwerker: iemand die een actieve of creatieve verwerking bedenkt. 

 Gastheer of -vrouw: iemand die voor het eten/drinken zorgt. 

 Sleutelpersoon: iemand die de locatie opent. 

 Personen die de kinderen ophalen bij het azc of thuis. 

 

 

WELKE MATERIALEN HEB IK NODIG? 

Voor het programma 

 Een methode: via Gave en Evangelie & Moslims is er per mei 2019 de methode ‘Wereldnieuws’ beschikbaar. Het 

materiaal is in eenvoudige taal geschreven en houdt rekening met de culturele en religieuze achtergronden van 

deze kinderen.  

 Een Bijbel. Houd bij een bijbelvertelling een Bijbel in de hand, ook als u het verhaal uit uw hoofd verteld.  

 Visueel materiaal: viltplaten, voorwerpen, afbeeldingen, bijvoorbeeld via Free Bible images.  

 Muziekinstrument: mooi als een teamlid het zingen muzikaal kan begeleiden. Denk ook aan instrumentjes voor de 

kinderen. 

 Picto’s voor de afspraken/regels en het programmaritme. Hiermee zorgt u voor structuur op de club.  

 

Praktisch 

 Naamstickers is een optie wanneer de namen nog onbekend zijn.  

 Kartonnen platen met liedteksten. Zorg voor een vast repertoire met liedjes, kies er bijvoorbeeld tien. U kunt af en 

toe een nieuwe liedje aan het repertoire toevoegen.  

 Een beamer bij gebruik van PowerPoint. 

 Basismateriaal voor knutselen: papier, scharen, lijm, tekengerei, puntenslijpers, pennen, plakband. 

 Praktische materialen: touw, wasknijpers, vuilniszakken, wegwerpschoonmaakdoekjes en gezichtsdoekjes, 

afwasmiddel, theedoek, handdoek, plastic bekers. 

 Woordenlijst Nederlands-Arabisch en Nederlands-Tigrinya (Eritrea). Deze bevat woorden in het Arabisch en 

Tigrinya die veel op clubs worden gebruikt. Handig wanneer kinderen niet goed Nederlands spreken. 

 Limonade en koekjes of snoepjes zonder gelatine, zoals apekoppen van Haribo of Napoleons. 

 

Spelmateriaal 

 Stevig buitenspeelgoed zoals een bal, stoepkrijt, bellenblaas en een lang springtouw. Kies voor spelletjes waar 

weinig taal bij nodig is. 

 Spelletjes waar weinig taal bij nodig is. Zoals Jenga, Twister, Mikado en Halli Galli.  

 

 

HOE ZORG IK VOOR PUBLICITEIT? 

 Bij een club op het azc-terrein (religieus neutraal) kunt u met het COA afstemmen hoe u de kinderen uitnodigt. U 

kunt flyers verspreiden of een poster ophangen.   

 Bij een club in de wijk kunt u contact zoeken met vluchtelingenkinderen in de wijk. Bijvoorbeeld in de speeltuin of 

de supermarkt in uw buurt. Ook hier kunt u een poster ophangen.  

 Voor een club buiten het azc zijn persoonlijke contacten met kinderen en hun ouders noodzakelijk. Hebt u deze 

niet, vraag dan hulp van andere christenen of kerken die wel contacten hebben op het azc. Ook kunt u eerst 

neutrale spelletjesmiddagen op het azc zelf organiseren, in overleg met het COA.  

Om toestemming te vragen voor het uitnodigen van de kinderen kunt u deze modelbrief aan het COA gebruiken. 

Het is belangrijk om altijd eerst toestemming te vragen aan de ouders of kinderen mee mogen naar de kinderclub. 

Hiervoor kunt u de viertalige uitnodigingskaart gebruiken. Deze bestelt u via onze webshop 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/naar%20www.freebibleimages.org
https://www.gave.nl/wp-content/uploads/2017/09/Pictos-voor-de-kinderbijbelclub.pdf
https://www.gave.nl/wp-content/uploads/2018/07/Woordenlijst-Nederlands-Arabisch.pdf
https://www.gave.nl/wp-content/uploads/2018/07/Woordenlijst-Nederlands-Tigrinya.pdf
https://www.gave.nl/wp-content/uploads/2018/07/Modelbrief-aan-het-COA.docx
https://www.gave.nl/advies-en-begeleiding/webshop
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MEER HULP NODIG? 

Hebt u vragen, wilt u meer informatie of toerusting? Mail naar kinderwerk@gave.nl.  

 

COLOFON 
 
AUTEUR 
Steveline van Wolfswinkel, specialist kinderwerk 

 

Versie 3, maart 2019 
 

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 
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