
Schoenmaatjes
ORGANISEREN

Welkom bij de allerleukste actie voor kinderen. Edukans 

Schoenmaatjes is heel gemakkelijk te organiseren.

Volg hiervoor de vier stappen in deze handleiding.   

1.  INFORMEREN 
Geef ieder kind een folder mee voor thuis. Tip: Als u 

standaard schoenendozen heeft besteld, versier ze eerst 

samen met de kinderen en geef de versierde schoenendozen 

dan met de folder Schoenmaatjes mee naar huis om te 

vullen.

Het is verstandig om de folder vooraf met de kinderen door 

te nemen. U kunt een begeleidende brief voor de ouders 

meegeven. Een voorbeeld hiervan vindt u op onze site. 

In de begeleidende brief vermeld u wanneer de gevulde 

en versierde schoenendoos weer op school, kerk, BSO of 

vereniging terug moet zijn. 

2.  VERSIEREN EN VULLEN  
De folder legt uit hoe de kinderen een schoenendoos kunnen 

vullen. Ze kunnen de schoenendozen thuis of op school/kerk/

BSO etc. versieren (bijvoorbeeld met handvaardigheid). Kijk 

op onze site voor educatief materiaal. Laat kinderen ook een 

briefje schrijven aan hun vriendje ver weg!

SCHOENMAATJES NOG LEUKER MAKEN! 
Op onze site vindt u allerlei materialen om 

Schoenmaatjes nog leuker te maken. Materialen 

voor gebruik in de klas op het digibord. Bijzondere 

(prenten)boeken, muzieklesbrief, vieringen, het 

Schoenmaatjesjournaal en kleurplaten. Leen een leskist 

of regel een boeiende presentatie over een van de 

uitdeellanden. Bekijk leuke filmpjes en lees het laatste 

nieuws over de uitdelingen van de schoenendozen. 

3.  VERZAMELEN
Controleer de inhoud van de ingezamelde schoenendozen. 

Zorg dat er geen machtigingsformulieren, oorlogsspeelgoed 

of snoep in zit. Bekijk of de schoenendozen niet dichtgeplakt 

zijn. Het is niet leuk als het ene kind een overvolle doos 

krijgt en het andere kind een bijna lege doos. Misschien is 

het mogelijk om met materiaal van de school minder goed 

gevulde dozen bij te vullen.

Voor iedere schoenendoos vullen ouders het 

machtigingsformulier uit de folder in. Hiermee betalen 

ouders hun bijdrage aan de verzendkosten van de 

schoenendoos. Als het op uw school moeilijk is om de 

bijdrage via de machtigingsformulieren op te halen, kijk 

dan naar de tips op de volgende pagina. Verzamel alle 

machtigingsformulieren en stuur ze retour naar Edukans met 

de speciale envelop uit het actiepakket. Doe dit voordat u 

de schoenendozen wegbrengt. 
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Verzendkosten
De eigen bijdrage van € 6,- is noodzakelijk om de 

schoenendoos op de juiste plaats te krijgen. Het versturen 

van een schoenendoos kost veel geld. Denk aan opslag en 

verpakking in Nederland, de reis naar het ontwikkelingsland 

en transport en uitdeling in het buitenland. Door de inzet van 

vrijwilligers proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.

 

4.  INLEVEREN
Vul de inleverbon in. Deze moet u meebrengen als u de 

dozen inlevert. 

Lever de schoenendozen bij één van de inleverpunten 

van Schoenmaatjes in. Kijk op onze site voor een actueel 

overzicht van alle inleverpunten, de openingsdata en -tijden. 

We willen de schoenendozen uitdelen in Albanië, 

Moldavië, Ghana en Irak. Als het e-mailadres op het 

machtigingsformulier is ingevuld en de hele sticker  

met streepjescode op de schoenendoos is geplakt, 

ontvangen ouders/kinderen bericht naar welk land hun 

schoenendoos is verstuurd. 
Postbus 1492

3800 BL Amersfoort
t (033) 460 60 10 

schoenmaatjes@edukans.nl
edukans.nl/schoenmaatjes
NL 21 INGB 0000 0005 15
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TIPS OM HET BEDRAG VAN DE 
VERZENDKOSTEN OP TE HALEN  
De verzendkosten voor de schoenendoos kunt u ook met 
een actie ophalen. Gebruik hiervoor onze kant-en-klare 
sponsorkaart. Deze kunt u downloaden op onze site. 

 •   Vraag familie/bekenden een bijdrage of zoek sponsors 
via Facebook.  

•   Doe gesponsord klusjes zoals autowassen of een lege 
flessenactie. 

•   U kunt het schoolbestuur vragen om bij te dragen. 
•   De kinderen kunnen ook één schoenendoos per gezin 

vullen of u kunt per klas gezamenlijk een aantal dozen 
vullen.  

•  Schakel de ouderraad in bij deze sympathieke actie. 
 

ORGANISATIETIPS
 •   De organisatie van Schoenmaatjes op uw school kan 

ook een stagiaire doen. 
 •   Doe een oproepje aan de ouders om de gevulde 

schoenendozen te controleren. Met een groepje 
vrijwilligers is het zo klaar. 

 •   Vraag een van de ouders (of de ouderraad) de 
schoenendozen naar een inleverpunt te brengen.

 •   Kijk op onze site voor leuke actiematerialen zoals 
digitale banners of een Schoenmaatjesvlag. De ouders 
kunt u informeren met een kant-en-klare brief of via de 
weekbrief. Beiden te downloaden op onze site. 

 •   Informeer de plaatselijke krant met een persbericht.  
U vindt een kant-en-klaar persbericht op onze site. 

edukans.nl/schoenmaatjes


