Een geldtapijt ten voordele van Missio
Een geldtapijt is de perfecte manier om op een korte tijd, tijdens een groot evenement in een school of tijdens een
werelddag, aan fondsenwerving te doen.

Voorbeeld: ‘Missio in alle kleuren’ 2011:
1700 kinderen
geldtapijt van 3m²
=> 80 kg muntjes
=> opbrengst: € 975

Benodigdheden: grote plastiek (bijvoorbeeld een doorzichtig tafellaken, goedkoop te vinden bij Action, Trafic …),
alcoholstift, beetje kleingeld, stevige dozen of zakken om het geld in te verzamelen, eventueel hekken om af te
bakenen
HOE GA JE TE WERK?
1. Vooraf
 Laat op voorhand weten dat je een geldtapijt wilt maken, zodat mensen kleingeld kunnen meebrengen!
 Maak een tekening voor het geldtapijt op een groot stuk plastiek. Kijk goed naar de grootte van je tekening
en het aantal mensen dat je op je evenement verwacht. Je kunt je plastiek tegen de muur plakken, de
tekening met een beamer projecteren op de muur en zo de tekening overtekenen op het plastiek.
 Geef Missio op voorhand een seintje, dan proberen wij langs te komen.
2. Op het evenement zelf: leg het plastiek met de tekening op een stevige ondergrond.
 Best geen ondergrond met kiezeltjes en zo verder, anders heb je een reliëf in de tekening.
 Je kunt ook zorgen dat deze tekening afgebakend is met een dranghek, om te vermijden dat mensen (per
ongeluk) op het tapijt lopen.
 Laat steeds een medewerker of vrijwilliger bij het tapijt blijven, als toezicht en om een handje toe te
steken.
3. Zet mensen aan om geld op het geldtapijt te leggen door er zelf al een aantal muntjes op te leggen.
4. Laat de iedereen geld op het tapijt leggen of gooien.
5. Achteraf
 Verzamel het geld. Je kunt het bij Missio binnenbrengen of de opbrengst storten op BE19 0000 0421
1012.
 Stuur zeker enkele foto’s en/of een verslagje naar Missio voor op de website!

Meer informatie nodig? Contacteer ons!
www.missio.be
www.facebook.com/MissioBelgie
pub@missio.be
02 679 06 42

