
Hoe coronaproof fondsenwervende acties organiseren?   



Niet angstig, wel verstandig!  



De 6 gouden regels  

1. De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep en geen hand 
geven of kussen bij een begroeting. 

2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende 
verlucht worden. 

3. Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet. 

4. Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je nauwe 
contacten en kinderen jonger dan 12. 

5. Beperk je fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met 3 
personen. 

6. Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 4 personen, kinderen jonger dan 12 niet 
meegeteld.  



Waar moeten we op letten?  

• Deelnemers en vrijwilligers moeten hun handen voldoende kunnen wassen of 
ontsmetten. 

• Bij voorkeur buiten of in een goed verluchte ruimte.  

• Neem extra voorzorgen bij een risicogroep.  

• Bewaar 1,5 meter afstand en draag een mondmasker.  

• Vermijd samenscholingen.  

• Ben je ziek? Blijf dan thuis!  

 



Soep op de stoep 



Aandachtspunten  

• Wat zien de vrijwilligers zitten?  

• Lokale richtlijnen kunnen verschillen! 

• Registreer je actie: wij houden je op de hoogte van nieuwe maatregelen. 
https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie   
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Soep maken 

• Was je handen en draag een mondmasker.  

• Werk met schone materialen en was vaat-, hand en theedoeken op minimaal 
60 °C. 

• Meer info: https://welzijnszorg.be/sites/default/files/inline-
files/Veiligheidstips%20SOS%20COVID-19.pdf  

• Tips:  
• Werk samen met de sociale economie in jouw buurt (win-win!) 
• Verdeel het recept en laat elke vrijwilliger thuis een pot maken 
• Werk samen in een professionele keuken  
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Vlaams-Brabant & Mechelen 

• Samenwerking Robin Food 

• Literflessen soep van voedseloverschotten  

• Via depotsysteem  

• Interesse? Neem contact op met  
sylvie.vanderhoydonck@welzijnszorg.be  

mailto:sylvie.vanderhoydonck@welzijnszorg.be


Soep verdelen: ideeën  

1. Vooraf bestellen 

2. Soep op de stoep 

3. Soepcafé  
 



Vooraf bestellen 

• Verspreid de verkoop via verschillende kanalen: huis-aan-huis flyer, affiches, 
via gemeente- of parochieblad, facebook…  

• Zoek een veilig afhaalpunt (goed verlucht). 

• Vermijd samenscholingen: verspreid afhaalmomenten, op afspraak… 

• Breng markeringen aan op de grond (tape of krijt).  

• Zie erop toe dat maatregelen worden gerespecteerd! 



Vooraf bestellen  

• Tips van organisatoren:  
• Een google docs-formulier om bestellingen te verzamelen.  

• Zet in op de sterktes van je vrijwilligers. 

• Laat mensen hun eigen potten meebrengen. Ter plekke kunnen ze ook een 
potje aankopen.  

• Voorzie een bus voor extra-vrije bijdragen.  

• Geef een campagnefolder mee (gratis te bestellen via de webshop).  

• Deur-aan-deur-verkoop: afhankelijk van de gemeente!  

 

https://welzijnszorg.be/webshop


Soep op de stoep  

• Mensen kopen een beker en drinken die onderweg of thuis op. 

• Vermijd lange wachtrijen: vloermarkeringen (tape, krijt…) 

• Ontsmet /poets al het gebruikte materiaal voor, tijdens en na (tafels, 
stoelen…).  

• Geen zaken doorgeven (peper & zout, broodmandjes…).   

• Belangrijk: vraag goedkeuring aan de gemeente! (max. 4 personen) 



Soepcafé  

• Aan tafel per bubbel  

• Max 10 personen per tafel en afstand tussen tafels 

• Bediening met mondmasker 

• Reinig tafels en stoelen na elke deelnemer. 

• Geen zaken doorgeven (peper & zout, broodmandjes…).   

• Verzamel contactgegevens.  

• Tip: nodig de lokale welzijnsschakel of armoedevereniging uit.  



Praktisch  

• Maak een draaiboekje waarin staat wie wat doet en welke maatregelen je hebt 
getroffen om alles veilig te houden.  
• Wil je graag dat wij eens meelezen? Stuur gerust door naar 

lieselot.hemeryck@welzijnszorg.be.  

• Gebruik onze checklist: https://welzijnszorg.be/sites/default/files/inline-
files/Veiligheidstips%20SOS%20checklist.docx   

• Affiches om uit te hangen: https://covid19.kadanza.com/covid19/home 

• Gebruik de huisstijl van Welzijnszorg: https://welzijnszorg.plantaflag.com/ 

• Nieuwe vrijwilligers via de Warmste Week.  

• Deel je actie via sociale media en tag ons @samentegenarmoede 
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Zet je benen in-dag 26/12/2020 



Ga de dubbele uitdaging aan! 

• Bepaal je eigen Zet je benen in-uitdaging: wandel, loop, fiets, dans, skeeler… 

• Zamel geld in voor Welzijnszorg vzw 

 

• Als individu of bubbel! 

 

Volledig corona-proof  
en ideaal om het kerstmaal  
te verteren!  

 



Praktisch 

• Zaterdag 26 december 2020 

• Gratis inschrijven vanaf 26 oktober 2020 via 
https://welzijnszorg.be/zet-je-benen-in-dag 

• Je krijgt een actiepagina, tips om fondsen te werven, een rugnummer en 
promomateriaal.  
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Goedgemutste breicampagne 



Goedgemutste breicampagne  

• Volop aan het tellen 

• December 2020 in de winkel: Delhaize, Colruyt en Carrefour  

• We breien verder tot in 2021!  



Andere acties?  



Andere ideeën 

• Deel jouw geluk: https://zetjebenenin.samentegenarmoede.be/  

• Verspreid of bus de campagnefolder of collecteomslag. 

• Zoek andere producten om te verkopen bv. kerstkoekjes, kerstkaartjes, 
mondmaskers, cupcakes, zelfgemaakte picon, spaghettisaus… 

• Online tombola: tips via  
ellen.vanderzwalmen@welzijnszorg.be  

• Ontbijtmanden / streekbiermanden aan huis 

• … 
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Nog vragen? https://welzijnszorg.be/contact   
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