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minder kopen:

maak zelf een cadeau
voor een verjaardag
Minder kopen: Is het nodig om een nieuw cadeautje te kopen? We dagen je uit
om eens ander cadeau te geven dan normaal!
Wist je dat: 80% van ons afval van gekochte spullen wordt verbrand of op stortplaatsen wordt
gedumpt?
Denk na: Heb je binnenkort een verjaardagsfeestje van iemand? Is het nodig om iets te kopen of kan je
ook iets anders bedenken om te geven?
Minder kopen: Denk eens na over een leuk cadeau dat je zelf kan maken. Je kan iets knutselen, zoals een
sleutelhanger of armband. Je kan ook koekjes bakken of een foto van jullie samen uitprinten en inlijsten.
Of geef een ‘ervaring’ cadeau, zoals een picknick. Probeer zo weinig mogelijk te kopen. Twijfel je of je
het alleen kan doen? Vraag dan een volwassene om je te helpen.
Kan je nog iets anders bedenken? Wat zou je nog meer kunnen bedenken? Vertel ons over je idee!
Laat ons zien wat je gedaan hebt: Maak een foto van wat je hebt gemaakt en lever het online in.
Vind je het lastig om te beginnen? Geen probleem! Hieronder vind je extra inspiratie.
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inspiratie:

geef een zelfgemaakt
fotolijstje cadeau
stap 1

Kies een leuke foto uit. Misschien heb je wel een foto van jou met degene voor wie je het
cadeautje maakt.

stap 2

Is je foto online? Print deze dan uit.

stap 3

Verzamel 4 tot 8 ijsstokjes.

stap 4

Met een stift of verf kan je de stokjes een kleur geven.

stap 5

Op het voorbeeld zie je hoe je van de stokjes een lijstje kan maken kan maken. Gebruik lijm
om de stokjes in een leuke vorm aan elkaar vast te maken. Laat ze goed drogen.

stap 6

Wanneer je lijstje droog is kan je je foto aan de achterkant plakken. Je kan hier lijm of sterk
plakband voor gebruiken.

stap 7

Als je lint of touw in huis hebt is het ook leuk om de foto’s op te hangen. Je kan het lijstje ook
verder versieren met stickers, kralen of schelpen.

En klaar is je originele cadeau!

