
Met deze actie kun je gemakkelijk geld ophalen
door aan te sluiten bij Valentijnsdag. Het idee is

om rond 14 februari een sociëteitsavond te
organiseren. Op deze avond reken je dan 1 euro
extra op elk biertje onder het motto; we delen de

liefde! Dat is precies wat we met de opbrengst
doen, liefde delen met vluchtelingen. 

 
Om het wat aantrekkelijker te maken voor leden
om een hele euro extra weg te geven, kun je er
ook voor kiezen om speciale, door vluchtelingen

uitgekozen, extra drankjes te verkopen deze
avond!

Bidden & Bier 
Elk jaar organiseert Gave in aansluiting op de

Wereldvluchtelingendag van UNHCR in de maand juni
een week van gebed. In de gebedsweek leef je een

week lang met vluchtelingen mee door te bidden voor
hun persoonlijke gebedspunten. Een week lang elke

dag een ontmoeting met God en een medemens. Dat
verbindt met elkaar. Je ontvangt voor deze week een

gebedsboekje of gebedsmail met gebedspunten. 
 

Bid mee en organiseer deze week een
sociëteitsavond. Misschien met het thema 'gebed' of

'vluchtelingen' of een combinatie hiervan. Je kunt
iemand van Gave uitnodigingen als spreker, maar je

kunt er ook een algemene sociëteitsavond van maken.
Zolang je maar 1 euro extra rekent op elk biertje dat

die avond geschonken wordt. Zo help je vluchtelingen!

Een ‘stille veiling’ is een klassiek evenement om geld in te
zamelen, waarbij gasten bieden op items die andere

gasten aanbieden. Voorbeelden van items zijn
‘zelfgebakken appeltaart’ ‘twee keer bandenplakken’

‘workshop bierbrouwen’ 'een diner voor twee' ‘een ijsje
eten met de praeses’ ‘het regelen van een galadate’ etc.

Met behulp van papieren biedformulieren strijden bieders
om hun favoriete items en pakketten te bemachtigen. Als
de tijd om is, ‘wint’ het hoogste bod het item. Het bieden

gebeurt tijdens een borrel op de sociëteit, waar de
veilingpapieren aan de muur hangen of op tafels liggen.

 
 Deze activiteit is niet alleen mooi om geld voor Gave in te

zamelen, maar ook een prachtige manier om
ontmoetingen binnen de vereniging te stimuleren: leden
leren andere leden kennen dwars door de disputen heen
en ontmoeten elkaar ook na de veilingborrel wanneer ze

de veilingitems komen ‘claimen’. 

Silent Auction 

Valentijns Actie 

Voor deze activiteit gaan jullie oliebollen bakken in de
sociëteit, dispuutshuizen, verzin het maar! Om deze

vervolgens te verkopen. Het oliebollen verkopen kan in
jullie eigen netwerk; familie, buren, studiegenoten, etc.

Maar jullie kunnen ook uitreiken naar kerken en
gemeenteleden, of buren van de sociëteit! Het bakken
kan dispuutsgewijs gebeuren of in spontaan te vormen

bakgroepen. Maak er een commissie voor, doe het in de
vorm van een disputenstrijd (er kan een

wedstrijdelement aangehangen worden, welke groep
bakt/verkoopt het meest) of verenigingsbreed! Met deze

actie sluiten jullie het jaar gezellig af en met de
opbrengsten brengen we licht in het nieuwe jaar van de

vluchtelingen. 

Gelukkig Nieuwjaar 

Gave Acties 
Hieronder hebben we vier acties uiteengezet waarmee jouw vereniging 
 actie kan voeren voor Gave. Doen jullie mee? Meld je nu aan voor (een

van) de acties op gave.nl/studenten.

https://www.unhcr.org/nl/wereldvluchtelingendag/

