
33 manieren om een verschil te maken in je omgeving 
1. Help bij het maken of serveren van een maaltijd bij de daklozenopvang.

2. Verzamel kleding bij je buren en breng die naar de kledingwinkel of de opvang.

3. Maak pakketjes met kammen, tandenborstels, shampoo etc. voor de daklozen in 

jullie stad of buurt.

4. Ga helpen met voedsel uitdelen bij de voedselbank of help eens mee bij een 

maaltijdproject in het korps of een Bij Bosshardt.

5. Bezoek ouderen in een verzorgingstehuis of bejaardenhuis.

6. Help een oudere in de straat: hark bladeren, schep sneeuw weg, maak de dakgoten 

schoon of was de ramen.

7. Maak thuis met elkaar een voedselpakket voor een andere familie waarvan je weet 

dat ze heel weinig geld hebben.

8. Ruim rommel op in het park of in de wijk.

9. Plant bloemen of boompjes in openbaar gebied dat wel wat kleur kan gebruiken.

10. Bespreek belangrijke onderwerpen voor de jeugd met de lokale politiek.

11. Organiseer een wijkplatform in je buurt.

12. Scheid je afval zodat plastic, karton en papier gerecycled kunnen worden.

13. Ruim zwerfafval op in natuurgebieden.

14. Vraag je korpsofficier of coördinator van Bij Bosshardt welk klusje je kunt doen voor 

de buurt

15. Word vrijwilliger bij de lokale dierenopvang.

16. Laat de hond van de buren uit, of pas op hun huisdier tijdens de vakantie.

17. Help mee met de zondagsschool / kinderdienst / kinderwerk.

18. Word vrijwilliger bij het lokale jeugdcentrum.

19. Doe mee met een marathon en laat je sponsoren voor een goed doel.

20. Word vrijwilliger in het lokale ziekenhuis.

21. Doneer boeken aan de lokale bibliotheek.

22. Geef je zitplek in de bus of trein aan iemand anders.

23. Doneer je oude (werkende) elektronica aan iemand die het goed kan gebruiken.

24. Stuur een kaart naar iemand die in je gedachten komt.

25. Kook een maaltijd voor iemand die zelf niet kan koken.

26. Adopteer een dier uit de dierenopvang.

27. Help iemand met huiswerk van een vak waar jij goed in bent.

28. Bak koekjes en breng ze naar mensen die voor veiligheid in de buurt zorgen zoals 

de politie en brandweer.

29. Bak koekjes en breng ze naar mensen die eenzaam zijn.

30. Geef speelgoed weg aan kinderen die ziek of eenzaam zijn.

31. Organiseer een kledingruilparty met vrienden en vriendinnen.

32. Organiseer een spelletjesavond voor iedereen uit de buurt.

33. Doe mee aan de kettingreactie-challenge met anderen uit de buurt.
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