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1 Paaseieren verstoppen 
Merle Leferink 

 
Ik ben Merle Leferink en ik zit in leerjaar 1 op het summa college hieronder vind je mijn 
ideetjes voor de projecten. 
 
Aangezien Pasen voor de deur staat leek het me een leuk idee dat door heel de buurt 
paaseieren worden verstopt die de kinderen kunnen gaan zoeken de oudere kunnen dit bijv. 
in hun voortuin doen. Iedereen krijgt een vlaggetje opgestuurd als je deze in je tuin zet of op 
een veldje dan weten de kinderen dat daar ergens een paasei in de buurt ligt. 
Maar aangezien corona langer duurt zouden we ook nog een complimenten bord kunnen 
maken je zet op een centrale plek in de straat of buurt een flipover neer deze moet je wel 
aan de grond bevestigen en misschien een overkappinkje voor als het regent. Het doel van 
dit bord is je kunt er van alles opschrijven wat je maar wilt misschien voor je buren of je deelt 
iets met ze of vraagt iets en kijkt de volgende dag naar de antwoorden. Zo communiceer je 
toch op een creatieve manier. Iedereen neemt wel zijn/haar eigen pen mee. 
 
 
Variant : 
Gouden eieren verstoppen, met daaroverheen gebreide mutsjes van ouderen met een 
genummerd label eraan. 
Kinderen eieren laten zoeken, als ze hem vinden moeten ze deze inleveren voor prijsje en 
contactgegevens van de ouderen gelieerd aan het labeltje. 
Zo kan jong en oud in contact komen met elkaar op speelse wijze. 
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2 Opkikkertje 
Lieke Slaats en Zoë van Kempen 

Mensen in de hulp werken op het moment enorm hard en veel om corona onder controle te 
krijgen en kunnen wel een bedankje gebruiken. Het lijkt ons een erg leuk idee wanneer de 
ouderen een soort opkikkertje maken voor deze mensen, om ze te bedanken voor wat ze 
doen. Dit mogen de ouderen op hun eigen manier maken door bijvoorbeeld iets te knutselen 
of te breien en hier vervolgens een lief kaartje aan hangen. Dit kunnen ze vervolgens op de 
post doen en dan wordt er door de organisaties van de hulpverleners gezorgd dat de 
opkikkertjes verdeeld worden over de hulpverleners. 

Zo kunnen de ouderen wat terug doen voor de hulpverleners. 
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3 Penmaatjes 
 

Joost Wols en Joke Boevink  
 

Op verschillende plekken zijn er oproepen aan kinderen om een tekening of kaart bij een 
oudere in de brievenbus te doen. Wij hebben bedacht dat het dan leuk zou zijn, om de 
oudere te vragen om een brief of kaart terug te sturen aan het kind. Zo ontstaan bijzondere 
‘penmaatjes’. 
 
Variant van Joost (8 jaar) 
 
Kinderen kunnen een gelezen tijdschrift (Donald Duck) bij ouderen bezorgen. Dat is leuk 
voor hen om te lezen. Er kan een brief bij waar op staat dat het kind het leuk zou vinden om 
een brief terug te krijgen, met het adres van het kind er bij. 
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4 Telebakkie 
Kees Penninx 

Ouderen groepsbellen met elkaar, zonder dat ze een smartphone nodig hebben. Zie voor 
een uitgebreide beschrijving: 

 

https://www.activage.nl/blijf-bruisen-met-telebakkie/ 
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5 Bruisballen maken 
Raida Boulbaroud en Simge Olgun 

Wat is er nou lekkerder dan een momentje voor jezelf na een drukke werkdag? 
Natuurlijk weten wij, dat mensen met een vitale beroep in deze periode extra hard werken, 
hierdoor zijn ze natuurlijk helemaal uitgeput en hebben ze vrij weinig zin om nog wat te 
doen. Daarom hebben wij een idee bedacht wat erg leuk kan zijn, namelijk bruisballen 
maken, dit zijn ballen die bruisen in bad die rustgevend is en natuurlijk mooi eruit ziet.  
 
De ingrediënten zijn als volgt: 
Citroenzuur: 50 gram (makkelijk te verkrijgen online, bij de apotheek of bij drogisterijen) 
Maiszetmeel (maïzena): 35 gram 
Natriumbicarbonaat (zuiveringszout of baking soda): 110 gram 
Bitterzout of zeezout: 50 gram 
Plantaardige olie zoals kokosnootolie, amandelolie, wonderolie: 1 eetlepel (15 ml) 
Water: 1 eetlepel (15 ml) 
Aromatische olie (etherische olie) met een geur naar keuze: 2 theelepels (10 ml) 
Voedselkleurstof (optioneel): 2 – 6 druppels afhankelijk van sterkte van de kleur. Je kan hier 
welke kleur dan ook kiezen: van romantische rode bruisballen tot duistere zwarte 
bruisballen. 
Glitters (optioneel): je kan ook glitters toevoegen voor leuke bruisballen met glitters! Let op, 
kies voor biologisch afbreekbare glitters! 
Een leuk speeltje om te verstoppen in het midden van de bruisbal (optioneel, let op dat dit 
speeltje niet te groot is zodat de bal nog stevig genoeg is) 
Een grote en een kleine kom 
Een klopper 
Dunne rubberen handschoenen indien je een gevoelige huid hebt, het citroenzuur kan 
bijvoorbeeld lichtjes branden als je kleine wondjes hebt 
Vormpjes zoals hierboven uitgelegd werd 
 
Werkwijze 
Nu kunnen we starten met het maken van de bruisballen. 

1. Pak een grote kom en doe hier het natriumbicarbonaat, citroenzuur, maiszetmeel en 
bitterzout (of zeezout) in. Meng goed met een klopper tot de ingrediënten helemaal 
gemixt zijn. 

2. Doe de vloeibare ingrediënten (de plantaardige olie, het water, de aromatische olie 
en de eventuele voedselkleurstof) in de kleine kom en meng goed. 

3.  de vloeibare ingrediënten die in de kleine kom zitten rustig in de grote kom met de 
andere ingrediënten. Doe dit in kleine hoeveelheden tegelijk en meng telkens goed 
met je handen. Als je te veel vloeistof in één keer gebruikt zal het mengsel beginnen 
te bruisen, dit willen we niet, voorzichtig zijn dus! Als je een beetje bruis ziet moet je 
niet meteen bezorgd zijn. Je kan nu ook het biologisch afbreekbare glitter toevoegen. 

4. Nu kan je het mengsel proberen samen te drukken met je handen. Je zou nu moeten 
zien dat het in vorm blijft. Als dit niet zo is kan je nog wat meer plantaardige olie 
toevoegen, voeg echter maar een klein beetje olie tegelijkertijd toe. 

5. Doe het mengsel in de mallen en druk deze zo goed mogelijk samen. Je kan nu ook 
het optionele speeltje toevoegen in het midden. Indien je een dubbele mal gebruikt 
(bijvoorbeeld om een bol te maken) moet je zorgen dat de twee helften bij elkaar 
blijven. De structuur van het mengsel zou deze al moeten samenhouden maar je kan 
eventueel een beetje tape gebruiken. Zorg ervoor dat je het mengsel niet te lang laat 
liggen voor je het in de mallen doet. 
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6. Laat het mengsel 24 tot 48 uur drogen in de mallen. Het kan zijn dat je het mengsel 
opnieuw terug wat moet samendrukken na een aantal uren. 

7. Na het drogen kan je de bruisballen voorzichtig uit de mallen halen. Je kan ze best 
op een droge plaats bewaren in een doos of in cellofaanpapier. Veel plezier! 

 
Bruisbal vormpjes 
Je kan de bruisballen die je gaat maken natuurlijk een vorm geven met je handen, dit ziet er 
echter vrij slordig uit. Daarom is het een goed idee om eerst een aantal leuke vormpjes te 
hebben voor je bruisballen. Deze vormpjes dienen als een soort mallen waarin je het 
mengsel voor de bruisballen gaat indoen. Dit mengsel droogt dan en krijgt de vorm van de 
mal. Je kan heel creatief zijn met deze vormpjes. Voor een standaard bruisbal kan je 
bijvoorbeeld twee vormpjes in de vorm van halve bollen gebruiken waarin je het mengsel 
doet en tegen elkaar drukt. Als je wat creatiever wilt zijn kan je bijvoorbeeld mallen in de 
vorm van hartjes, schelpen of eieren gebruiken. De mogelijkheden zijn oneindig, van kleine 
tot grote bruisballen in alle vormen. Misschien kan je wel iets vinden dat je al in huis hebt als 
vormpje, zoals bakvormpjes bijvoorbeeld. Het beste effect krijg je natuurlijk met vormpjes die 
speciaal voor bruisballen dienen. 
En natuurlijk als het echt niet begrepen wordt, dan zijn er ook filmpjes op YouTube die alles 
stap voor stap laten zien. 
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6 Dak- en thuislozen en ouderen 
 Romy van Hees. 

Mijn naam is Romy van Hees. Ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Eindhoven. Ik studeer 
momenteel mijn eerste mbo-leerjaar aan de opleiding Sociaal Werk Summa College Zorg en 
Welzijn te Eindhoven. Deze challenge is voor ons studenten uitgezet als dagopstart. Vrijwel 
meteen toen ik de opdracht ontving, werd ik meteen enthousiast en schoten er allerlei 
ideeën binnen! Ik vind het daarom ook heel leuk om hiermee aan de slag te gaan.  

Je hoort het nu ook steeds vaker. Daklozen tijdens corona. Ik heb al verschillende 
artikelen gelezen over de dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. Vrijwel elk artikel is 
negatief. Zij worden achtergesteld en momenteel niet als hoogste prioriteit gezien. Ik vind 
dat niet kunnen, want elke Nederlander in dit land hoort recht te hebben op 
bestaanszekerheid en zorg. Dat is nu niet het geval. Zij kunnen nergens terecht. De 
crisisopvangen lopen over, na een bepaald tijdstip zijn de dak- en thuislozen weer terug op 
straat, hebben meestal geen recht op zorg door tekort aan een zorgverzekering en ook 
worden zij als minderheid beschouwd wat niet in hun voordeel speelt.  

Dak- en thuislozen leven en wonen dus vrijwel op straat. Geen warme sokken, 
handschoenen, mutsjes, dekens etc. voor de koude nachten zoals wij allemaal wel gewend 
zijn. Dit laat dus zien dat het niet vanzelfsprekend hoeft te zijn om een dak boven je hoofd te 
hebben!  

Mijn idee: de meeste ouderen zitten nu in een verzorgingshuis, zorgcentra of thuis en weten 
zich geen raad met de verveling en eenzaamheid. Daarom lijkt het mij zeer mooi om de 
ouderen betekenisvol te kunnen laten zijn voor de dak- en thuislozen! Mijn idee is om 
verschillende ouderen mutsen, handschoenen, sjaals, sokken en dekens te laten 
maken voor de dak- en thuislozen! Dit kan door middel van breien en naaien. De meeste 
ouderen kunnen breien en naaien en vinden dit ook een leuke bezigheid (vooral de 
vrouwen). Als je als oudere zijnde iets kan betekenen voor een ander op hoge leeftijd en 
daarbij de kwetsbare mensen in de samenleving kan ondersteunen, mag je zeer trots zijn op 
jezelf!  

Aanpak: het project kan dus binnen huis worden uitgevoerd. Om dit project onder de 
aandacht te brengen, wil ik verschillende posters en flyers in elkaar zetten en deze 
ophangen en uitdelen in zorgcentra en oudereninstellingen. Ook ga ik een paar 100 
uitnodigingen laten drukken en deze uitdelen binnen deze centra. Ook licht ik mijn naasten 
en vraag ik hun om verschillende ouderen in te lichten over dit project. Denk aan opa’s en 
oma’s. Alle aanmeldingen worden op papier gezet en zo kan ik inventariseren op de 
benodigde spullen; wol, haaknaalden, stof etc. Dit doe ik samen met mijn 
samenwerkingsteam van +- 6 personen. De bezorging van de materialen wordt geregeld 
vanuit ons, de organisatie. Wij zullen samenwerken met verschillende bezorgservices.  

 

De opbrengst is het mooiste wat je maar kan wensen! 2 kwetsbare groepen wie elkaar 
kunnen helpen en ondersteunen; de ouderen en dak- en thuislozen. Opbrengst hoeft niet 
altijd om geld te draaien. Wanneer je verschillende groepen mensen kunt samenbrengen, 
vind ik dat een super mooi gebaar.  
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7 Eten wecken om het hamsteren tegen te gaan 
Minthe Verhagen 

Boeren hebben op dit moment er last van dat ze hun gewassen die geoogst zijn niet kwijt 
kunnen op de consumentenmarkt. Veel producten worden nu simpelweg weggegooid. Dit is 
doodzonde. Denk bijvoorbeeld aan aardappelen en bloemen.  

Het groenten en fruit seizoen komt eraan en ik kan me voorstellen dat daar hetzelfde 
probleem gaat ontstaan. Oudere mensen weten nog hoe ze producten moeten in wecken dit 
zouden ze zelf kunnen doen als je de potjes waar het in moet voor hun deur zet. Dit is 
handig als het blijkt dat deze crisis nog langer duurt dan gepland en er komt dan 
daadwerkelijk voedseltekort dat dit voedsel dan nog gewoon beschikbaar is. Er is op dit 
moment ook een overvloed aan vers producten bij de voedselbank die zij krijgen van winkels 
die dicht moeten,daar zou dit ook een oplossing voor kunnen zijn omdat dat voedsel dan 
langer goed blijft en nog bruikbaar is. 
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8 Dromenvanger 
Nikita Vaasen  

 

Mijn naam is Nikita Vaasen en ik zit op Sociaal Werk niveau 4 op het Summa College in 
Eindhoven. Mijn idee voor ouderen in deze corona crisis is dat ouderen een dromenvanger 
maken voor pasgeboren baby’s en dat de ouders ervan ophangen in hun kamer of voor 
kinderen die nare dromen hebben en een dromen vanger wel zouden willen hebben. 

 Wat is een dromenvanger eigenlijk en waar komt het vandaan? 

Oorspronkelijk werden de dromenvangers door de Canadese en Noord-
Amerikaanse Sioux en Ojibwa gebruikt. Dit worden ook wel ‘Indianen’ genoemd. 
Deze benaming ontstond toen Christopher Columbus in 1492 Amerika ontdekte: hij 
dacht echter dat hij in Indië (in plaats van Amerika) terecht was gekomen en 
noemde de oorspronkelijke, inheemse bevolking daarom Indianen. 

Men zegt dat de dromenvanger werd ontdekt door een Sioux-vrouw van wie het 
kind kwade dromen had. Omdat ze geen andere uitweg meer zag, ging ze naar een 
oude spinnenvrouw om haar om raad te vragen. 

Zij kreeg de aanwijzing dat ze van wilgentakken de eeuwige cirkel moest maken en van 
katoenen draden het ‘net des levens’. De dromenvanger vangt de ‘’slechte’’ dromen op in 
het ‘web’ en volgens de legende glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op in de 
ochtendzon. Fijne dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de 
dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen van de dromer. 

Benodigdheden wat je thuis hebt of niet. 

● Schaar 

● Een ring, dit kan bijvoorbeeld een metalen ring of een borduurring of een 
wilgenhouten ring zijn, bijvoorbeeld van 20 cm. Kies zelf de omvang die je wil: er 
bestaan namelijk grote en kleine dromenvangers! 

● Katoen/touw (in dikte/kleur naar keuze) 

● (Zelfgesponnen) wol (in een dikte/kleur naar keuze) 

● Suede touw en/of lintjes (om de dromenvanger aan op te hangen en versiering zoals 
kralen en veren aan te bevestigen) naar keuze. 

● Kralen (in kleur/structuur naar keuze) 

● (Edel)steentjes (bijvoorbeeld met een klein gaatje erin zodat je ze makkelijk kan 
bevestigen)(in kleur/structuur naar keuze. (Edel)stenen kunnen je helpen om 
bepaalde kwaliteiten eigen te maken.  

● Overige versieringen, zoals kanten tape, schelpen of bedeltjes (bijvoorbeeld van 
armbandjes die je niet meer draagt) 

● Veren naar keuze (bijvoorbeeld veren die je zelf hebt gevonden). Wees je bewust 
welke veren je gebruikt: elke vogel met zijn bijbehorende veren heeft unieke 
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kwaliteiten. Zo kan een adelaar helpen om te focussen en een duif helpen om vrede 
te ervaren. Deze symbolieken zijn vaak persoons- en cultuur gebonden. Voel daarom 
ook zelf wat een vogel voor jou betekent: dat is het allerbelangrijkste! 

De benodigdheden zoals een ring, (edel)steentjes en veren kunnen niet alle ouderen zelf 
thuis hebben. Ouderen die dat niet in huis hebben kunnen een van hun kinderen, kennissen 
en/of hulpverleners/vrijwilligers (die vast bij de ouderen horen) vragen of ze dat voor hun 
kunnen halen en dan voor bij hun deur zetten zodat de ouderen het zelf kunnen pakken 
zonder in aanraking te komen (want afstand is wel nodig 😉). Zo hebben de ouderen veilig 
hun spullen en kunnen ze gemakkelijk een dromenvanger maken. 

 

Dromenvanger in 4 stappen: 

Stap 1: verzamel deze Benodigdheden: 

• Schaar 

• Een ring, dit kan bijvoorbeeld een metalen ring of een borduurring of een 
wilgenhouten ring zijn, bijvoorbeeld van 20 cm. Kies zelf de omvang die je wil: er bestaan 
namelijk grote en kleine dromenvangers! 

• Katoen/touw (in dikte/kleur naar keuze) 

• (Zelfgesponnen) wol (in een dikte/kleur naar keuze) 

• Suede touw en/of lintjes (om de dromenvanger aan op te hangen en versiering zoals 
kralen en veren aan te bevestigen) naar keuze. 

• Kralen (in kleur/structuur naar keuze) 

• (Edel)steentjes (bijvoorbeeld met een klein gaatje erin zodat je ze makkelijk kan 
bevestigen)(in kleur/structuur naar keuze. (Edel)stenen kunnen je helpen om bepaalde 
kwaliteiten eigen te maken.  

• Overige versieringen, zoals kanten tape, schelpen of bedeltjes (bijvoorbeeld van 
armbandjes die je niet meer draagt) 

• Veren naar keuze (bijvoorbeeld veren die je zelf hebt gevonden). 

Kies 1 van deze 3 manieren hoe je de veren wil bevestigen: 

1) Door middel van kralen (dan heb je geen extra hulpmiddelen nodig). 

2) Of door middel van lintklemmetjes + ringetjes (zorg er dan voor dat je deze ook hebt). 

3) Of door middel van ijzerdraad. 

Je kunt als je voor manier 2 of 3 kiest eventueel tangetje(s)gebruiken (zodat je makkelijker 
met de lintklemmetjes en ringetjes of het ijzerdraad kan werken) 

 

Stap 2: Wikkel de wol of je kanten tape om de ring: 
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Zorg ervoor dat er een goed knoopje inzit, zodat die kan blijven hangen. Je kunt dit 
eventueel verstevigen met een druppel lijm. Maak daarna een klein bolletje wol in je handen, 
zodat je deze makkelijk om de ring heen kan halen. 

 

Stap 3: Maak een ‘spinnenweb’: 

Zet met wol of touw allemaal metalen lusjes (met tussenruimte) om de ring. Deze zet je vast 
aan de bovenkant, met een stevige knoop. Je maakt een patroon, wat vergelijkbaar is met 
hoe een spin een web maakt. Je begint aan de buitenzijde. 

Als je een laag af hebt gemaakt, maak je een nieuwe laag. Je begint deze laag in het ‘web’ 
dat je net hebt gemaakt. Tussen de grote lussen maak je dus kleinere lussen. Je kunt er af 
en toe een kraal of andere versiering of een andere kleur wol/touw tussen doen. 

Als je niet meer kan, rond je af. Laat een gat in de binnenkant (zodat er positieve dromen 
door je dromenvanger kunnen komen) en trek je de draad goed strak. 

 

Stap 4: Versier!: 

Hang aan de bovenkant een draad, zodat de dromenvanger kan hangen. Hang aan 
onderkant van de dromenvanger 4/5 draden. Hier kun je bijvoorbeeld veren, kralen of 
andere versiering aan hangen. Je kunt een kraal door de draad steken en hier een veer 
doorheen doen, en vervolgens een knoop maken. Anderen vinden het fijner om met 
ijzerdraad of lintklemmetjes en ringetjes de veren vast te maken: kies een methode die bij je 
past. 

 

En zo kan uw dromenvanger eruit 
komen te zien! 

En dit is mijn idee voor ouderen die 
een steentje bij kunnen dragen voor 
kinderen of pasgeboren baby’s die 
toch nog een leuke versiering 
hebben in hun kamer en de nare 
dromen weg te halen. Ik hoop dat 
dit voor de ouderen een leuk 
project wordt 

 

9 Bloemen van papier            
combinatie van idee Denise Tissen en Riekje Wols 

 

De bloemen kunnen worden weggegeven aan mensen die in deze tijd gaan trouwen en/of 
aan zorgverleners, mensen in verpleeghuizen etc. 

Optie 1 Rozen van crepe papier 
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benodigdheden  

- Crepe papier, in een gewenste rozenkleur. 

 - dik papier 210 grams of karton: kleur bladgroen.  

- Ijzeren binddraad,flexibel, met groen papier omkleed, doorsnee 1,5 – 2 mm.( papierdraad)  

- glue pen hobbylijm van de Action ( Tesa) 

- watten bolletjes.  
 

Kostprijsberekening 

Crepe papier 50x250 cm.                       prijs    0,65   internet - LTC Leiden 

Groen papier, 210 grams-250 vel           prijs  12,38   internet- Discount Office.nl 

Lijm, Action Glue pen Tesa- 2 stuk         prijs    0,99    Action winkel 

Papierdraad, bladgroen, 2mm - 5 meter.   prijs   0,99    internet-  Goedkoop Lint. 

Wattenbolletjes 100 stuks                          prijs   0,99       internet-  drogist Etos of winkel 

 

 

Kosten Per persoon. 

1 pak crepe papier     - 0,65 

1 lijm pen                - 0,50 

5 meter draad              - 0,99   (nodig 30cm per bloem) 

5 wattenbolletjes          - 0,05 

5 vel groen papier      - 0,25 

                                 ________ 

  Totaal p.p.             - 2,44  -   voor 15 bloemen 
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Optie 2 Versierde ballen/ ballonnen 

 

Benodigdheden: 

- Foam bal of ballon 
- Bloemen of andere versieringen 
- lijm 

 

stappen: 
 

1. pak alle benodigdheden 
 
 

2. U plakt de bloemen een voor een op de ballon of foam bal.  
 
 

3. Hier kunt u ook vormen in maken of verschillende kleuren 
gebruiken. 

 
 

4. Ook kunt u kralen, veren, gekleurde pompon balletjes enz gebruiken. 
 

 

Optie 3 servetten bloemen 
 

 
men 
 

benodigdheden: 
 

- Vierkante Servetten (verschillende kleuren) 
- Glas  
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Stappen: 
 

1. Pak alle benodigdheden erbij 
 

2. Leg het eerste servetje over de rand van het glas met een 
punt van het servet in het glas. 
 

3. Dan pakt u het volgende servet dit kan de zelfde kleur zijn maar ook een 
andere kleur en daarmee doet u het zelfde, maar die legt u deels over 
het andere servet. 
 

4. Zo gaat u door tot de rand van het glas volledig bedekt is. U mag zoveel 
lagen leggen als u nodig vind.  
 

5. Dan draait u het glas om met de servetten naar beneden en maakt een 
duwende en draaiende beweging. 
 

6. Dan haalt u het glas voorzichtig er vanaf 
 

7. En heeft u uw bloem. 
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10 Een knuffeltje uit liefde gemaakt  
Lotte van den akker 

Helaas zijn er veel zieke kinderen die ook hard 
vechten voor hun leven en een zware tijd 

doorstaan. Door deze coronacrisis hebben veel 
kinderen met kanker minder bezoek, omdat 

hun weerstand heel laag is. Ik las op 
verschillende sites bij verschillende 

ziekenhuizen, dat zelfs broers of zussen niet eens meer op bezoek mochten komen en dit 
lijkt me heel erg moeilijk voor beiden.  

Mijn idee is dan dat ouderen mensen een knuffeltje gaan breiden of haken voor kinderen 
met kanker. Zo om deze kinderen een hard onder de riem te steken, omdat hun nu ook 
meer alleen zijn en niet zo veel kunnen doen. Ik denk dat veel ouderen mensen het leuk 
vinden om te breien of haken en hier kunnen ze de kinderen ook blij mee maken. Ook 
zouden ze hier dan een lief kaartje bij kunnen schrijven.  

Je kan de ouderen mensen informeren, door folders bij verzorgingshuizen af te geven, of als 
je ook andere ouderen mensen wil bereiken die niet in een verzorgingshuis wonen, maar nu 
wel eenzamer zijn kan je het ook in streekkranten laten zetten. Ik zou het ook leuk vinden 
om zelf een opvallend duidelijk foldertje te maken of dus een bericht in een streekkrant.  

 

Mijn idee was het als je een ziekenhuis wilde kiezen, om het Prinses Maxima Centrum 
ziekenhuis te kiezen. Het kan natuurlijk ook een ander ziekenhuis zijn, maar als het maar 
een ziekenhuis is die gericht zijn op kinderen met kanker.  

Ik denk dat niet alle ouderen dit allemaal in huis hebben, dus daar zou dan wel nog wat voor 
kunnen worden verzonnen. Zoals dat de benodigdheden bij de ouderen mensen thuis wordt 
bezorgd of natuurlijk in de verzorgingshuizen.  
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11 Tips voor aanstaande ouders 
Enza Dekkers & Sharon Kemper 

 
Omdat ouderen nu natuurlijk binnen moeten blijven is het belangrijk om een leuke activiteit 
te bedenken voor de ouderen. Omdat aanstaande nieuwe ouders nu ook binnen zitten en 
nog veel tips kunnen krijgen over het ouderschap, leek het ons een leuk idee om hier 
mensen voor te vragen die hier al een hoop ervaring mee hebben: de ouderen. Doormiddel 
van een (notitie)boekje schrijven de ouderen hun beste tips op. Dit kan overal om gaan: 
huishoudelijke tips, opvoedtips, relatietips, leuke spelletjes die ze vroeger deden, lekkere 
recepten (babyhapjes bijvoorbeeld) ect.  
 
Ze kunnen zichzelf ook voorstellen en hun verhaal delen over hun ervaring met het 
ouderschap. De huishoudelijke dienst/thuiszorg zouden deze lege boekjes mee kunnen 
nemen naar de ouderen en vervolgens ook weer opsturen naar de verloskundige die deze 
boekjes afgeven aan de aanstaande ouders. Een notitieboekje hoeft niet duur te zijn. 
Sommige hebben deze thuis al liggen en anders kun je deze al voor 2 euro ergens kopen. 
Dit kan dan gekocht worden door familie/vrienden die bijvoorbeeld ook de boodschappen 
doen voor ouderen.   
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12 Kaartjes voor mensen met een beperking  
Jessie Vanderhoydonks 

 
Mijn naam is Jessie Vanderhoydonks. Ik ben 20 jaar oud en woon in Eindhoven. Ik studeer 
aan de opleiding Sociaal Werk op het Summa college. Wij kregen deze opdracht als 
dagopstart en ik vind hem super leuk! Dus hier mijn idee. 
Mijn idee was om de ouderen kaartjes te laten sturen naar mensen met een beperking (en 
terug). Deze mensen (maar ook ouderen) hebben vaak moeite met zelfstandigheid en 
contacten. Zo kunnen ze elkaar door middel van kaarten opvrolijken en minder eenzaam 
voelen in deze moeilijke tijden van isolatie. Ook is het fijn dat beide partijen hetgeen dat ze 
hiervoor moeten doen gewoon thuis kunnen doen. 
Om met de ouderen in contact te komen willen we flyeren in wijken en pakketjes van 
folders afgeven bij verzorgingshuizen. Op de flyer staat een telefoonnummer, e-mail en 
postcode zodat iedereen ons kan bereiken als ze mee willen doen. Ook gaan we het delen 
op 
sociale media en vragen of mensen het willen delen met anderen. En als het even kan willen 
we het ook in de krant krijgen (aangezien ouderen vaak de krant lezen) om meer mensen te 
bereiken. Hierbij ook meteen een aanvulling &gt; mocht je geen oudere of gehandicapte zijn 
mag je natuurlijk ook meedoen. Om het mogelijk te maken worden er elke week kaarten 
bezorgd aan huis of verzorgingshuis (op 1,5 meter afstand natuurlijk) en is er de 
mogelijkheid om ook foto’s toe te voegen en binnen een week te laten uitprinten en mee 
bezorgen, dit om het persoonlijker te maken. Wij zorgen dat de kaartjes bij iemand terecht 
komen en schrijven de adressen op zodat ze hierna over en weer kunnen met de post. Ook 
zijn we ten alle tijden bereikbaar bij problemen of vragen. De enige kosten die hieraan 
verbonden zijn: de kaarten, maar deze zijn voor een niet al te groot bedrag te krijgen. 
Doordat er kaarten over en heen worden gestuurd creëer je een band tussen mensen en 
kunnen ze na corona misschien wel wat leuks doen samen. Ook is de “opbrengst” dus 
automatisch waar die zijn moet: bij de mensen die zich nu snel eenzaam zullen voelen en 
elkaar hierin kunnen ondersteunen. 
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13 grappige verhaaltjes van vroeger 
Arlain Nooijen 

 
 
De reden voor dit projectje is dat de jeugd steeds minder aan het lezen is ook steeds meer 
kinderen vinden het vervelend om te lezen. Daarom was het mijn idee om de jongere 
kinderen te stimuleren om te gaan lezen met grappige verhaaltjes. Deze verhaaltjes mogen 
over van alles gaan, bv. Iets wat de ouderen vroeger hebben meegemaakt of zelfs 
verhaaltjes die de ouderen zelf gehoord of gelezen hebben. 
 
Voor dit project zijn dan ook niet veel spullen nodig alleen pen en papier, en een doosje om 
uiteindelijk de papieren in te doen zodat ze makkelijk weer mee te nemen zijn. Mijn idee was 
om de doosjes met pen en papier te laten bezorgen en deze na een periode weer op te 
halen bv. 2 weken. Daarna kunnen de verhaaltjes samen in een bundel worden gezet en 
kunnen mensen met interesse deze kopen voor een kleine bijdrage. Deze bijdrage is er voor 
om de doosjes, pen en papier te betalen. 
 
Vouwdoosje per stuk 0,55 
Bic pennen per stuk 0,23 
Papier 50 vellen 0,35 
Totaal per persoon 1,18 per persoon 
Boekjes zouden dan ook weer kunnen worden verkocht voor 1,18 
+ het motiveren van kinderen om te gaan lezen. 
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14 Het Gezichten magazine  
Sidney Verheijden 

 
Het project wat ik heb bedacht is als het ware een letterlijk “Facebook”. Het idee hierachter is dat 
ouderen steun aan elkaar kunnen bieden tijdens deze crisis. Maar om ze nou simpelweg een 
Facebook profiel te maken vond ik maar niks, en daar willen ze vaak ook niet aan mee doen. Dus 
mijn idee was om het meer op een ouderwetse manier aan te pakken.  
 
Hoe werkt het? 
Oudere worden gevraagd om een formulier in te vullen. Op dit formulier mogen ze zoveel schrijven 
als ze maar willen. Maar er staan ook een paar vragen op. Zoals, wat hun hobby’s zijn, wat voor baan 
ze altijd gehad hebben, welke boeken ze graag lezen, of ze van films houden en of ze bijvoorbeeld 
wel eens het internet gebruiken. En dan als laatste vraag “wilt u meer mensen zoals u ontmoeten?” 
Als ze hier ja invullen worden ze geïnformeerd over hoe het Gezichten magazine in zijn werk gaat. 
Alle formulieren van de deelnemende ouderen worden per regio (of landelijk als dat mogelijk is) 
verzameld, en worden daarna uitgewerkt in een soort magazine. De oudere die hebben 
deelgenomen krijgen dan het magazine. In dit magazine kunnen ze dan “het profiel” van een ander 
bekijken. En als ze interesse hebben in contact met deze persoon kunnen ze een kruisje zetten bij 
een hokje op de pagina waarlangs staat “Wilt u vrienden met mij worden?”. De magazines worden 
dan weer opgehaald, en de resultaten worden gesorteerd en matches kunnen zo gemaakt worden. 
Er wordt dan gezorgd dat de oudere elkaars contactgegevens krijgen. (Bijv. telefoonnummer, 
postadres, e-mailadres). En zo kunnen ze op hun eigen manier contact met elkaar leggen, en praten 
over dingen waar ze daadwerkelijk interesse in hebben. Er kan bijvoorbeeld zelfs een afspraak 
worden gemaakt om elkaar te ontmoeten als de crisis voorbij is. 
 
Wie voert het uit? 
In bejaardentehuizen kan het door verzorgers bij de ouderen aangekaart worden. 
En in buurten door bijvoorbeeld sociaal werkers die in die buurt actief zijn. Verder moet er ergens 
een centraal punt komen om alle informatie te verwerken.  
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15 Nestkastjes koolmezen tegen de eikenprocessierups 
Maaike Otten en Hans Wols 
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16 Puzzelboekje maatjes  
Vera Simons 

 

Mijn idee is om een boekje uit te brengen met allemaal leuke idee, puzzels, quizz, 
opdrachten en gedichten, etc..... Als een oudere hieraan mee wilt doen wordt hij zij 
gekoppeld met een andere oudere die dit ook graag wilt doen. 

Het gaat als volgt: 

1) Oudere, zwangere vrouwen, of mensen die zich vervelen thuis: kunnen mee doen 
aan ‘het boekje’ dit is een gratis leuk puzzel boekje. 

2) Je geeft je op. 
3) Je wordt gekoppeld aan een ander ( of je doet het alleen). 
4) Je maakt het boekje. 
5) Als je het boekje hebt gemaakt stuur je het op naar je partner hij/ zij kijkt jou boekje 

na. 
6) Jou partner stuurt zijn boekje naar jou op en jij kijkt dat van em/haar na. 
7) Als je het boekje na hebt gekeken stuur je het weer terug op. 
8) Zo heb je wat leuks te doen en doe je toch iets samen met een ander. 

Hieronder zou ik een paar voorbeelden maken die in het boekje kunnen. 

Mensen kunnen zich op geven via de computer,telefonisch/ televisie  ( hier moet iets voor 
opgestart worden) of als mensen in een verzorgings tehuis wonen/ bejaardentehuis/ 
ziekenhuis etcc...  

Kunnen zich bij een contact persoon melden en hij/ zij zorgt dat hun het boekje krijgen. 

 

Oude weerspreuken  

 April guur en nat brengt veel koren in het vat  

 In april heldere maneschijn zal voor de bloesem schadelijk zijn  

 Sint Joris (23 april) die de draak overwon houdt meer van regen dan van zon  

 Aprilregen, boerenzegen  

 Is het weer in mei te mooi dan ziet de schuur maar weinig hooi  

 Bloeien de bomen tweemaal op een rij dan zal de winter zich rekken tot mei  

 Vóór de ijsheiligen bloemen buiten veelal kun je daar naar fluiten wacht af tot ze zijn voorbij 
dan ben je met je bloemen blij  

 Onweer in mei is een vruchtbaar getij  

 Warme en zachte mei regen rijke aren en bloemen zegen  

 Vliegen de vleermuizen ’s avonds rond dan brengt mooi weer de morgenston 
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Paasquiz 

Hoeveel vragen kunt u beantwoorden? 

1. Wat vieren we met Pasen?                                                      

2. Hoe noemen we de zondag voor Pasen?                                         

3. Waar lopen de kinderen op palmzondag mee door de straten?                                                                                          

4. Hoe heet het broodje boven op de palmpaasstok?                   

5. Welk dier brengt met Pasen de eieren rond?   

 6. Wat wordt er veel gegeten met Pasen?  

7. Hoeveel dagen duurt Pasen?  

8. Wat doen ouders met Pasen voor de kinderen met eieren?   

9. Waar verstopt men de eieren meestal?   

10. Welk kerkelijk feest vieren we eerst Pinksteren of Pasen?  

11. Hoeveel weken zit er tussen Pasen en Pinksteren?  

12. Waar maakt de bakker rond Pasen zijn eieren van?  

13. Welk dier lied zich horen toen Jezus werd verraden door Judas?  

14. Wie werd er gekruisigd?  

15. Wanneer herdenken we de kruisiging ?  

16. Wie heeft Jezus verraden?  

17. Wie heeft er driemaal gelogen in die tijd? 

18. In welk jaargetijde valt Pasen?  

19. Valt Pasen altijd op dezelfde datum?  

20. Met Pasen kregen we vaak nieuwe kleding, hoe luid het spreekwoord wat daar van is 
afgeleid?  

21. Welk levensmiddel beschildert men met Pasen?  

22. Hoe heet de muziek die het leiden van Christus uitbeeldt en die men tijdens Pasen ten 
gehore brengt?  

23. Wie heeft de Matheus Passion geschreven?  

24. Welke versiering maakt men tegenwoordig met Pasen? 

 

Antwoorden Paasquiz: 

  

1.        De opstanding van Jezus 

 2.        Palmzondag  
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3.        Palmpasenstok  

4.        Haantje pik  

5.        Paashaas  

6.        Eieren  

7.        Twee 

 8.        Verstoppen 

 9.         In de tuin  

10.  Pasen  

11. 6 weken  

12. Chocolade  

13. Haan  

14. Jezus 

 15. Goede vrijdag 

 16. Judas  

17. Petrus  

18. Voorjaar – Lente  

19. Nee  

20. Paasbest  

21. Eieren 

 22. Matheus passion  

23. Bach  

24. Paastak   

 

 

 

 

Moppentrommel  

 Rietje hangt aan Piets hals.    'Als je me nog één keer zo kust, lieveling,' zegt ze, 'ben ik 
voor eeuwig van jou.' 'Bedankt voor de waarschuwing.' zegt Piet.  

  

 Een man zegt tegen zijn vrouw, “schat ik moet je iets bekennen wat ik nog nooit heb durven 
zeggen. ik ben al mijn hele leven kleurenblind. Zegt zijn vrouw, “geeft niets hoor lieverd. ik 
moet je eigenlijk ook iets vertellen. ik kom niet uit Gouda, maar uit Ghana”.  
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 Een soldaat staat om één uur 's nachts na een vrolijke avond, wat onvast op zijn benen met 
zijn arm om de lantarenpaal. Er komt een kapitein voorbij, die hem vraagt wat hij daar 
midden in de nacht uitvoert.  "NNNoou kkkapitein, de heeeele stad draait om me heen, en 
nou wacht ik tot de kazerne voorbij komt en dan ssstap ik naar binnen."  

 Een Amerikaanse toerist vraagt een voorbijganger naar de betekenis van de kleuren van de 
Nederlandse vlag.  "Dat heeft alles te maken met de belastingen," krijgt hij te horen.  "Als we 
de aanslag in de bus krijgen worden we rood van woede en wanneer we het te betalen 
bedrag lezen trekken we wit weg om ons vervolgens blauw te betalen." De Amerikaan 
antwoordt:  "Bij ons is dat ongeveer het zelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij.                                                           

sudoku 

 

Woordzoeker 
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17 Werkstuk/interview 
Joost Wols/Jenny Zwijnenburg 

 
Een school wordt benaderd met het volgende twee ideeën : 
 
Variant 1: werkstuk 
Kinderen uit de bovenbouw (groep 6,7,8) wordt gevraagd om een werkstuk te schrijven. 
Waarbij ze de informatie krijgen van opa en oma. Dit levert prachtige gesprekken op tussen 
jong en oud. Het ontlast daarnaast de ouders bij het thuisonderwijs. 
 
De ouders ontvangen het volgende berichtje van school: 
 
 
Beste ouder, 
 
Vandaag krijgt jullie kind van ons de opdracht om een werkstuk te schrijven (met vermelding 
omvang 2 tot 3 a4?) De kinderen kunnen kiezen uit de volgende onderwerpen: 
 

● Een dier 
● Een land 
● Een hobby 

Het werkstuk moet over twee weken af zijn. Kinderen mogen voor het werkstuk niet op 
internet zoeken. In plaats daarvan (beeld)bellen ze met hun opa of oma of een oudere uit 
hun kennissenkring. Het is dus slim als ze voor een onderwerp kiezen waar deze persoon 
veel van weet. 
 
Doel is naast het werkstuk, dat de kinderen op een leuke manier contact hebben met een 
opa of oma of een andere oudere. 
 
Vriendelijke groet 
Naam leerkracht 
 
Variant 2 Interview basisschool 
Kinderen uit de bovenbouw (groep 6,7,8) wordt gevraagd om telefonisch een oudere te 
interviewen. Bijvoorbeeld over een onderwerp van vroege, bv.: 
 

- muziek 
- informatie opzoeken zonder internet 

 
In dit geval is de brief: 
 
Beste ouder, 
 
Vandaag krijgt jullie kind van ons de opdracht om een interview te houden met een oudere 
over  de volgende onderwerpen: 
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● Muziek (bv een band) van vroeger 
● Hoe zocht je informatie op voor er internet bestond 

 
Doel is dat de kinderen op een leuke manier contact hebben met een opa of oma of een 
andere oudere. 
 
Vriendelijke groet 
Naam leerkracht 
 
Variant 3 Interview mbo/hbo 
 
Voor studenten sociale studies (hbo en mbo) valt veel onderwijs weg. De interviewopdracht 
zou ook gegeven kunnen worden door docenten aan studenten. Docenten kunnen zelf een 
geschikte invulling van de opdracht bedenken 
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18 Verjaardagstaart jarige kinderen 
 

Femke van Huijgenvoort 
 

Idee: 
Veel kinderen die nu jarig zijn moeten hun feestje missen. Zelfs opa's en oma's kunnen vaak 
niet op bezoek komen. Hoe leuk zou het daarom zijn wanneer ze een heuse 
verjaardagstaart cadeau krijgen van een lieve oma (of opa natuurlijk!) in de buurt? 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
De oudere bakt een taart. Er komt een kaartje bij de taart om te vertellen wie ze zijn en ze 
vertellen bijvoorbeeld wat ze zelf vroeger leuk vonden als kind tijdens hun verjaardag. Door 
adresgegevens te vermelden kan het kind een kaartje terugsturen. 
 
--> Benodigdheden voor de taart kunnen gewoon via de winkel gekocht of aan huis bezorgd 
laten worden door de oudere zelf. 
 
--> De coördinatie kan via school of kinderopvang gaan: zij weten welke kinderen wanneer 
jarig zijn. Via het mailsysteem kunnen zij ouders hun kind hiervoor op laten geven en 
koppelen zo oudere en taart aan een jarig kind. Ouders kunnen de taart ophalen bij de 
oudere, die de taart voor de deur klaar zet op het afgesproken tijdstip. 
 
--> Het kan ook een samenwerking zijn vanuit school of kinderopvang alleen, buiten de 
ouders om. In dat geval worden zowel kinderen als ouders verrast en is het de medewerker 
van school of kinderopvang die de taart ophaalt en bezorgd en eventueel ook de kosten 
vergoedt. 
 
--> Het geldbedrag wat hiermee gepaard gaat is niet groot. Indien wenselijk kan dit geld 
betaald worden door de ouders van de jarige. 
 
--> De ouderen kunnen bijvoorbeeld benaderd worden vanuit het activiteitencentrum, de 
bakclub in het dorp, de knutselclub etcetera. 
 
Een variant hierop die meer voor de mannen is weggelegd is dat de mannen een klein 
houten speelgoedje voor een jarig kind maken. Bijvoorbeeld iets waar zij zelf vroeger vaak 
mee speelden. 
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19 Insectenhotel 
Hans Wols 

 

 
 

 


