
Olie kan veel in de 
hand werken.

Maak popcorn! (*)

Bak cupcakes en 
deel die uit.

Maak vandaag 
drie mensen blij!
Kun je dat ook 
doen zonder 

dat zij dat echt 
bese� en?

Versier de eettafel 
met brandende 

kaarsjes.

Lees een verhaal 
uit de (kinder)

Bijbel.

Maak een 
krijttekening 

met een leuke 
boodschap voor 

een bejaarde 
(buur).

Ga naar de Kerk 
en steek een 
kaarsje aan.

Ruim je kamer op.

Breng een 
bezoekje aan je 
grootouders. Of 
geef hen eens 
een belletje.

Probeer vandaag 
zo weinig 

mogelijk tijd op 
het scherm door 

te brengen.

Dank de Heer 
voor het 

slapengaan.

Help mee 
poetsen.

Speel een 
gezelschapsspel 
en ontdek hoe 

leuk dit is.

Ga in gesprek met 
iemand uit de klas 
waar je normaal 
niet zoveel tegen 

zegt.

Stuur een brief of 
een kaartje naar 
iemand die het 
moeilijk heeft.

Je werd gedoopt 
met water. Om 

hieraan herinnerd 
te worden: drink 

een hele dag 
alleen maar water.

Contacteer drie 
mensen die 

’s avonds drie 
kaarsjes in hun 

huis zullen laten 
branden.

Maak een 
wandeling in de 

natuur en ontdek 
hoe leuk dit is.

Gaat er iemand 
met jou mee?

Dank deze avond 
voor de voorbije 

dag. Schrijf 3 
leuke dingen van 

de dag op een 
blaadje. 

Ga op zondag 
naar de 

eucharistie-
viering. Of bid 

mee via TV, radio 
of internet.

Bid vijf dagen 
op een rij het 
Onzevader.

Maak een 
kunstwerkje en 
schenk het weg.

Help met de 
afwas!

Ga met de fiets 
naar school.

#zorgvoorde
natuur

Stuur een 
brief naar je 

vormselmeter of 
-peter.

(*)Recept voor verse popcorn
Doe veel maïskiemolie in een pot | Laat de olie heel warm worden (de olie moet net beginnen roken) | Doe een laagje maïs in de pot en strooi 
er onmiddellijk de suiker over | Zet een deksel op de pot en de maïs begint te po� en | Als de maïs gepoft is, neem je hem van het vuur | Roer 
af en toe in de popcorn zodat hij niet kan kleven |




