Sterzingen 2021
Aan de slag!
De aanhoudende coronacrisis maakt dat het nu even niet mogelijk of veilig is om zingend van huis tot huis te
trekken. Dat wilt niet zeggen dat je bij de pakken moet gaan neerzitten. Er zijn immers 101 andere manieren om
je verbondenheid met leeftijdsgenoten wereldwijd in de verf te zetten. Bovendien kun je ook ‘coronaproof’
fondsen inzamelen om die leeftijdsgenoten ook financieel te steunen. In België doen we dat in het bijzonder voor
de weeskinderen in Liberia. Daarover lees je meer op www.missio.be.
In dit document geven we je alvast enkele knotsgekke ideeën om alternatief aan de slag te gaan rond Sterzingen.
Heb je zelf nog een idee? Laat het ons weten op sterzingen@missio.be en inspireer anderen!

Zo maken we er samen een onvergetelijke editie van Sterzingen van!

Heb je hulp nodig?
Wens je onze (digitale) aanwezigheid tijdens jouw actie?
Laat het ons weten!
sterzingen@missio.be
02 679 06 43

1 Zingen mag!
Oké, het is niet mogelijk om al zingend van huis tot huis te trekken. Maar zingen op zich mag natuurlijk nog
steeds. En je zangtalent met de wereld delen ook. Daarom nodigen we je uit mee te doen aan onze YouTubechallenge, speciaal voor alle Sterzangers in ons land!

Wat doe jij?






Dos je uit als één van de Drie Wijzen (creatieve ideeën vind je op www.missio.be)
Smeer je stembanden
Zing een nummer in het kader van Sterzingen (suggesties op www.missio.be)
Leg je act vast op video
Bezorg ons je video via sterzingen@missio.be

Wat doen wij?





We voegen een fondsenwervende oproep toe aan jouw video
We plaatsen je video op ons YouTube-kanaal
We delen jouw video op onze website en Facebook-pagina
We bezorgen jou de link naar jouw video zodat je die zelf ook kunt delen

Wat heb jij ermee te winnen?




Je krijgt de kans Sterzanger te zijn, ondanks de gezondheidscrisis en bijhorende beperkende maatregelen.
Je zet je verbondenheid en solidariteit met leeftijdsgenoten wereldwijd in de verf.
Zodra een filmpje 100 keer bekeken is, geven we een letter prijs die je nodig hebt voor een zoekspel op 27
maart 2021. Dan gaat immers ‘Radio Hosanna’ door op de frequenties van Radio Maria. Hierover lees je
binnenkort meer op www.missio.be.

2 Strek je benen
Heb je tijdens de coronacrisis net als zovelen de wandelmicrobe te pakken gekregen? Dan
kun je je benen strekken voor het goede doel. Laat familie en vrienden je sponsoren per
gewandelde kilometer en schenk je opbrengst aan de weeskinderen van Liberia. Wij vinden
dat je een extra sponsoring verdiend als je gaat wandelen met kroon en ster ;-)
Tip! Gebruik de wandelknooppunten om nieuwe wandelingen te ontdekken en precies te
weten hoe lang jouw sponsortocht is: https://www.wandelknooppunt.be/

3 Pot het op
Sowieso heeft iedereen in jouw stad of dorp thuis een collectie muntstukjes die hij of zij nooit
uitgeeft. Nodig daarom iedereen uit die stukjes te schenken aan de weeskinderen van Liberia. De
plaatselijke bakker, slager, buurtwinkel … wil vast wel een spaarpot hiervoor neerzetten. Op
www.missio.be lees je hoe je de perfecte Sterzing-spaarpot maakt.

4 Delen is lief
Op onze Facebook-pagina lanceren we vanaf Kerstmis een fondsenwervende actie ten
voordele van de weeskinderen in Liberia.
Deel jij onze actie ook?

Klaar met je actie?
Stort dan je opbrengt op de rekening van Missio
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Mededeling: 252 sterzingen

