Categorie 6:

Prikkelende pakketjes

Genomineerd in de categorie
Prikkelende pakketjes:
•
•
•
•
•

Bambrugge – Kaarsjesactie
Dentergem – Zonnebloemchallenge
Grote Brogel – Opdrachtenpakket en schattenjacht
Gruitrode – Escapegame voor kinderen
Wilrijk – Samen creatief

Bambrugge: Kaarsjesactie
Alle leden kregen een pakket met 100 theelichtjes en de vraag
een originele wens te maken voor de inwoners van Bambrugge.
De wensen werden aan de gemeenschapszaal opgehangen.
Ook de niet-leden kregen een briefje in de bus om hun wensen
over te maken. Zo konden we ook eens peilen naar wat er leeft in
de gemeente.
•

https://www.facebook.com/gezinsbondbambrugge/posts/3615879185158000

Dentergem: Zonnebloemchallenge
Om de coronatijd wat te verzachten kregen de Dentergemse
kinderen van de Gezinsbond een "challenge": we maken van ons
dorp een zonnebloemendorp!
Ieder ingeschreven kind kreeg in de maand mei een omslag met
3 zonnebloempitten, met daarbij wat extra tips voor de
verzorging. En dan was het wachten op de resultaten.
En dan was het afwachten. Bij sommigen zonnebloemkwekertjes
lukte het niet zo goed, bij anderen groeiden ze niet zo vlug, nog
anderen kregen tegenslag door de hitte, maar desondanks
waren we aangenaam verrast door de resultaten. De meeste
zonnebloemen hadden een lengte tussen 2 en 3 meter
Iedereen moest tegen een afgesproken tijdstip zijn
zonnebloemlengte doorgeven. Bij de 3 hoogste zonnebloemen
ging de jury nameten. Uit de overige resultaten werden ook 2
troostprijzen getrokken.
• https://drive.google.com/open?id=1FQjXXUFKHu4ZPQLawqPDuSI1y6pSwmRH
• https://www.facebook.com/gezinsbonddentergem/posts/4426769204029729

Grote Brogel: Opdrachtenpakket en
schattenjacht
Ieder gezin dat zich inschreef, kreeg een soort
opdrachtenpakket (voor groot en klein) aan huis geleverd.
Hierbij moet met het ganse gezin samengewerkt worden om
dit op te lossen.
Deze opdrachten waren de voorbereiding van een
wandelzoektocht met schattenjacht. Gezinnen konden
gedurende één week de wandeling doen. Werd de juiste
combinatie van een cijferslot gevonden, dan konden de
schatkist openen en de schat mee naar huis nemen.
Dit gebeurde volledig coronaproof. Iedereen deed de
activiteiten in de eigen bubbel. De schatkist werd beheerd door
een vrijwilliger die ze tussendoor ontsmette en vermeed dat
gezinnen er samen aan zouden komen.
•

https://www.facebook.com/permalink.php?id=159701964500593&story_fbid=1
131635200640593

Gruitrode: Escapegame voor kinderen
Sjors in de Jungle had een ongelukje... Hij kan zich zijn vrienden niet
meer herinneren. Kun jij hem helpen?
Een leuk familiespel voor kinderen van 9 – 12, of jonger samen met de
ouders!

Wij bezorgden (uiteraard corona-proof) elk ingeschreven gezin een
envelop met alle benodigdheden en instructies. Ze kregen dan 4 dagen
de tijd om het spel te spelen. Iedereen kon spelen op het moment dat
het hen het beste uitkwam.
Deelname was gratis, ook voor niet-leden. Voor elk correct ingediend
antwoord voorzagen we dan nog een kleine beloning.
• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276529930754154&id=110963
213977494
• https://drive.google.com/open?id=1edssoFOPoW2OKlHvCgIOmj7GF8qwuox_

Wilrijk: Samen creatief!
We hadden al een traditie in het organiseren van creatieve workshops
voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 10 jaar. We werken hiervoor
samen met 'het Woelnest’, twee creatieve therapeuten.
Corona gooide roet in het eten van onze maandelijkse workshops. Daarom
boden we DIY-pakketjes aan. Thema's: met klei je droomhuis bouwen, je
eigen gezinsplaneet maken, gipsmaskers maken van gezinsleden, je eigen
'stokfamilie' maken…
De actie kreeg een geweldig respons. De pakketjes waren telkens op 2
dagen tijd uitgedeeld. Ze werden bij een vrijwilliger geleverd en
afgehaald. We bereikten een 30-tal nieuwe jonge gezinnen op een
moment dat we vreesden deze doelgroep wat te verliezen door corona.

We vroegen aan deze gezinnen om foto's van hun creatieproces door te
sturen. Van heel wat gezinnen kregen we fijne, hartverwarmende reacties!
•
•

https://wilrijk.gezinsbond.be/fotos/creapakket-droomhuis-en-gezinsplaneet
https://wilrijk.gezinsbond.be/fotos/creapakket-gipsmasker

