12 tips om jouw WJD-ervaring betaalbaar te maken!

De wereldjongerendagen is geen low-budget reis, maar misschien kan je dat er wel van maken? Elke
editie verzamelen deelnemers via sponsoring geld om hun spaarrekening terug aan te vullen.
Hieronder tips van wat je zoal kan ondernemen!














Snoep-, of koekjes- of wafelverkoop
o Koekjes en wafels kan je zelf bakken en dat vinden mensen vaak sùpertof! Je kan op
voorhand bakken en langsgaan bij vrienden, buren, familie, hobbyclubs…, misschien is er zelfs
wel een jaarlijkse ‘boerenmarkt’ in het dorp, waar je zou mogen verkopen?
Je kan natuurlijk ook werken met een bestelformulier, en dat insteken bij de buren!
Wenskaartenverkoop
o In winkels vind je heel toffe wenskaarten met leuke spreuken of mooie afbeeldingen.
Tegenwoordig kan je zelf online wenskaarten ontwerpen. Je kan natuurlijk ook zelf kaarten
maken. Op YouTube zijn en allerlei tutorials daarover. Hoe leuk zou het zijn als mensen jouw
kaartjes gebruiken om mensen een gelukkige verjaardag te wensen!?
o IJD heeft van de afgelopen WJD-edities en andere activiteiten verschillende mooie foto’s.
Stuur een mailtje naar mariet.grouwels@ijd.be en ontvang alle foto’s!
Bloemenverkoop / plantenverkoop
o Heb jij groene vingers? Misschien kweek je wel zelf plantjes, bloemetjes of cactusjes? Als je
eraan denkt ze water te geven, is dat makkelijker als het lijkt! Als je die in een leuk potje zet,
kan je die voor een leuk prijsje verkopen! Je kan natuurlijk ook gewoon in een plantenwinkel
wat leuke exemplaartjes halen en die doorverkopen.
Eetfestijn
o Er bestaan allerlei vormen: spaghettislag, wafelenbak, pannekoekenslag… organiseer samen
met wat vrienden, mededeelnemers of je plussersgroep een eetfestijn en laat je sponsoren!
Sponsortocht
o Je kan jezelf een fysieke uitdaging opleggen: een wandeltocht, een fietstocht, een
skeelertocht… Vraag aan mensen om je te sponsoren. Je kan dat op twee manieren doen:
ofwel laat je ze een vrije bijdrage geven, ofwel leg je een vast bedrag vast per kilometer die je
zal afleggen. Afhankelijk van hoeveel geld je ingezameld krijgt, leg je een bepaalde afstand af.
Het is vooral leuk als mensen hierover achteraf nog iets kunnen teruglezen, of via livebloggen op facebook je kunnen volgen. (Wie weet kan je zelfs live gaan op de facebook of
instagram van IJD?)
Fuiven!
o Zeker als je met een paar jongeren de handen in elkaar kan slaan, is een fuif een leuk idee om
geld in te zamelen! Zorg voor iemand die leuke muziek kan draaien, wat lekkere drank en de
sfeer is zo in orde!
Let wel op dat je je aan de regels houdt voor Sabam. Je lokale jeugdhuis kan je vast goede tips
geven hieromtrent.
Quizen
o Als je een breed sociaal netwerk hebt, is een quiz organiseren super tof! IJD kan voor de quizvragen en powerpoint zorgen, als jij voor de presentatie zorgt. De meeste opbrengst haal je
uit de drank en de hapjes (chipjes, kaasblokjes, partysnacks), dus als je met genoeg mensen
bent om dit te organiseren, komt dat vast wel in orde! Je kan ook altijd je lokale IJD-dienst om
hulp vragen.











Statiegeld inzamelen
o Veel mensen vinden het een hele opgave om hun lege waterflessen, bierbakken en colaflesjes
terug naar de winkel te brengen. Als je met een kar langs de straten rijdt en vraagt of je als
sponsoring hun leeggoed mee mag nemen, heb je sowieso heel wat winst!
Spelactiviteit
o Organiseer een stadsspel, een boszoektocht of iets anders speels en creatief bij jou in de
buurt. Als je enthousiast reclame maakt, kan je zo al je animator-skills bovenhalen en mensen
een fantastische tijd bezorgen. Vraag per gezin, deelnamegroepje of deelnemer een vaste
bijdrage en je hebt weer wat van je geld terugverdiend! Voor tips, spelletjes, ideeën of hulp,
mag je natuurlijk je lokale IJD-dienst contacteren!
Veiling
o Wat dacht je van in plaats van bloemen, koeken, kaarten… te verkopen, gewoon jezelf eens
te koop te zetten? Laat mensen jou inhuren voor kleine klusjes: boodschappen doen, het gras
maaien, houthakken, taarten bakken, babysitten… Je kan de activiteiten op voorhand op
facebook zetten en mensen op jou laten bieden.
Getuig!
o Je lokale parochie zal het hoogstwaarschijnlijk fantastisch vinden dat jij als jonge mens mee
gaat naar de Wereldjongerendagen. Het vuur dat jij daar zal voelen branden, kan je natuurlijk
niet voor jezelf houden. Vertel dus maar aan iedereen die het wil horen dat je naar de WJD
gaat. Misschien kan je wel afspreken met je parochie dat je tijdens de eucharistieviering een
momentje mag vertellen over jouw geloof voor de WJD en dat je na de WJD vertelt over je
ervaringen? Wie weet wil je lokale parochie wel een collecte voor jou doen, om je te steunen!
WC-papier
o Het idee begon als een mopje over ‘Panama-papers’, maar wc-papierverkoop kan heel veel
opbrengen. Want zeg nu zelf: wie heeft dat niet nodig?

