
Leuke ideeën voor KiKa-sponsoracties

SPONSORTOOLKIT
KIDSRUNNERS



Hi KidsRunner!
Fantastisch dat je meerent met Run for KiKa. Samen met alle Runners breng jij geld bijeen voor 

KiKa: Stichting Kinderen Kankervrij. KiKa wil daarmee kinderen met kanker helpen 

beter te worden. 

Laat je sponsoren voor KiKa 
Je haalt  geld voor KiKa heel makkelijk op, echt waar! Hoe? Vraag het! Vraag je familie, vraag de 

buurt, vraag vrienden en iedereen die je kent. Maak eerst een lijst en dan start je. Per mail, 

whatsapp of Facebook. Of gewoon door aan te bellen natuurlijk. Vraag heel precies om een 

bedrag per persoon en hou dat goed bij.



Je hoogstpersoonlijke eigen sponsoractie
Wat echt vet is om je eigen sponsoractie voor de buurt te organiseren. Een grote party met 

optredens bijvoorbeeld of een rommelmarkt of zelfs een veiling. Zo’n actie is leuk om met een 

groep vrienden/vriendinnen te doen. Je kunt posters maken om de actie aan te kondigen! En 

uiteraard een speciale Facebokpagina. Op www.runforkika.nl vind je formulieren om donaties en 

sponsorgeld te ontvangen. Je kunt ook de online pagina gebruiken!

Info voor de deelnemer:

Vul het complete sponsorformulier in op

www.runforkika.nl/sponsor-nu

Het sponsorbedrag staat dan meteen op 

jouw sponsorteller!

   Van 75% genezingskans nu naar 95% in 2025

   Verbetering van de kwaliteit van behandeling

   Vermindering van de bijwerkingen na de behandeling

Help kinderkanker de wereld uit!

Ik sponsor deelne
mer/team:

(deze boodschap is zichtbaar op de deelnemers-/teampagina)

Bedankt!

SPONSOR EEN RUNNER EN STEUN KIKA!

Persoonlijke boodschap:

Naam:

Email:

Plaats:

Telefoon:

Adres:

Postcode:

Handtekening:

bij €27,50 of meer maak je kans op mooie prijzen uit de Run for KiKa Loterij!

voor versneld resultaat in de strijd tegen kinderkanker

voor het doel: 95% genezing van kinderen met kanker in 2025
voor 75% van de kinderen met kanker die op dit moment geneest

Een ander bedrag, namelijk:

Ik sponsor voor een bedrag van:

IBAN:

Rekeninghouder:

Ik geef toestemming om dit bedrag binnen 7 dagen 

te incasseren. Run for KiKa rekent €0,50 

€27,50

€50,-

€70,-

€95,-

Bij sponsoring van €27,50 of meer maak je kans op prachtige prijzen

Ik ben 18 jaar of ouder en ding 

€ 27,50 en hoger).

GOLDRUNNER



1Zet een parcours uit in de straat. Gebruik hiervoor lint, ballonnen of stoepkrijt

2Zorg dat er vriendjes en vriendinnetjes meerennen

3Vraag per rondje een sponsorbedrag 

Sponsorloop
Annabel, Amber, Brechtje en Floortje organiseerden 

een KiKa-sponsorloop in de straat. Na flink wat 

rondjes hardlopen haalden zij 360 euro op!

WAT MOET JE DOEN?

1Ben je handig met hout? Verzamel dan zoveel mogelijk hout, spijkers en lijm

2Zoek een bouwtekening voor een vogelhuisje

3Zaag en timmer een mooi huisje in elkaar 

4Verkoop de huisjes aan bekenden!

Vogelhuisjes knutselen en verkopen
Mike heeft in de buurt zelfgemaakte vogelhuisjes 

verkocht.  Bij deze actie heeft Mike 250 euro 

ingezameld!

WAT MOET JE DOEN?

-----------------------



1Verzamel stof, naald en draad en/of lijm en knutsel leuke figuren

2Maak een mini-marktkraam en verkoop je spullen voor KiKa!

Zelfgemaakte stoffen uiltjes verkopen
Esmee en Linde uit Almere hebben geld opgehaald 

met het verkopen van kado-uiltjes in de buurt en op 

een wijkmarkt. Zij hebben 46 euro opgehaald voor 

KiKa!

WAT MOET JE DOEN?

1

2

3

4Stop de lege flessen in de lege flessen-machine van de supermarkt

Regel een karretje

Laat iedereen in de buurt weten dat jij lege flessen inzamelt voor KiKa

Ga langs bekenden en haal de lege flessen op

Lege flessen inzamelen
Lisette en Jill zijn de straten van het dorp doorgegaan 

om lege flessen op te halen. Zo hopen ook zij een 

kleine bijdrage te kunnen leveren voor KiKa. Ze 

hebben al heel veel lege flessen opgehaald en dat 

heeft 13 euro opgebracht.  WAT MOET JE DOEN?

Levend standbeeld
Op Koningsdag heeft Luke als levend standbeeld 

gestaan. Hij stond drie uur lang super goed stil en 

heeft meer dan 60 euro opgehaald!



1Vorm een klusteam met vrienden

2Vraag aan de buurvrouw, buurman of bijvoorbeeld familie of je een klusje mag doen

3Zorg dat je materiaal hebt om de klus goed uit te voeren: bijv. een bezem, 

stoffer & blik en vuilniszakken voor het vegen. Voor het autowassen: zeem, emmer met 

zeepsop, wisser en spons.  

Heitje voor een karweitje
Deze drie stoere meiden hebben allerlei klusjes in de 

buurt gedaan: tegels vegen, onkruid wieden en 

harken. Zij  hebben flink wat tuinen geveegd! Dat 

leverde 35 euro op. 
WAT MOET JE DOEN?

1Vraag aan je (groot)ouders om een pak appeltaartenmix te kopen

2Trek een schort aan en bak samen met een volwassenen een heerlijke taart

3Verkoop de appeltaart voor KiKa

Appeltaarten bakken
De tweeling Lars en Stan heeft een aantal weken 

heerlijke appeltaarten gebakken na schooltijd. Dat 

was een hele klus. Gelukkig hielpen Oma Trudy en 

mama met appels schillen. Sommige mensen vonden 

de appeltaarten zo lekker, dat ze een paar keer 

bestelden. Met deze actie, hebben de bakkers voor 

KiKa 197 euro opgehaald.

WAT MOET JE DOEN?

-----------------------



1Verzamel allerlei knutselspullen: bijvoorbeeld lege kaarten, lijm, plaatjes, etc.

2Knutsel er op los!

3Maak een leuke kraam en verkoop alle mooie spullen

Armbandjes en kaarten maken
Rianne heeft met klasgenoten armbandjes en kaarten 

gemaakt en verkocht voor KiKa. In totaal hebben ze 

meer dan 100 euro opgehaald! 

WAT MOET JE DOEN?

1

2

3

4Ga met de grabbelton op de markt staan en vraag voor sponsorgeld voor KiKa

Zoek een grote ton of doos

Versier de doos met fleurige kleuren en het logo van KiKa

Zoek mini-cadeautjes voor in de grabbelton en pak deze cadeautjes goed in

XL-grabbelton
Klazien heeft een hele grote MEGA-grabbelton geb-

ouwd.Op de (rommel)markt staat zij met deze mega-

ton en zamelt hier heel veel euro’s mee in voor KiKa. 

WAT MOET JE DOEN?

Rondjes schaatsen
Diede heeft op de ijsbaan in Enschede veertien 

rondjes geschaatst voor KiKa. Het schaatsen ging 

super goed. Familie, vrienden, buren en kennissen 

sponsorden haar actie en ook op de ijsbaan deden 

mensen spontaan wat in de collectebus. Diede heeft 

meer dan 123 euro opgehaald!



1Vraag aan de juf of meester of je een hapjesmarkt mag organiseren

2Vraag aan elke klasgenoot iets lekkers mee te nemen

3Nodig ouders uit en verkoop de heerlijke lekkernijen voor KiKa

Hapjesmarkt
Leerlingen van de Dr. Martin Luther Kingschool in 

Rotterdam hebben een hapjesmarkt georganiseerd. 

Door de verkoop van heel veel lekkernijen hebben zij 

meer dan 300 euro opgehaald voor KiKa. 
WAT MOET JE DOEN?

1Regel een aantal spellen: bijv. Monopoly, Party & Co, Hints, Twister, Koehandel, etc. 

2Nodig vrienden uit en vraag een kleine entree voor de spelletjesmiddag

Spelletjesmiddag
Joëlle heeft samen met 11 andere meisjes uit haar klas 

met haar verjaardag een spel gedaan en daarmee 

geld opgehaald: 76 euro! 

WAT MOET JE DOEN?

Rommelmarkt
Noa en haar vriendin Hiske hebben spullen verkocht 

voor KiKa. Hun opbrengst was 25 euro. Ze hebben 

ook veel kaarten en folders uitgedeeld, dus hopelijk 

komen er nog meer donaties bij!



1Bak samen met een volwassenen heerlijke cakejes en/of wafels

2Maak snoepzakjes en versier het met lint

3Maak een mooie schaal voor het eten en verkoop het op de rommelmarkt

WAT MOET JE DOEN?

Cakejes verkopen
De broertjes Sebastiaan en Levi hebben spulletjes 

verkocht op de kindervrijmarkt in de stad. Ook 

hebben ze samen met mama wafels, koekjes en cake 

gebakken. Samen met de verkoop van zelfgemaakte 

snoepzakjes en spulletjes hebben de broertjes meer 

dan 100 euro ingezameld!
WAT MOET JE DOEN?

1Ben jij muzikaal? Maak dan een klein podium op de rommelmarkt en ga optreden!

2Speel een instrument of zing leuke liedjes

3Zet een hoed voor het podium, zodat het publiek je kan sponsoren

Zingen
Op Koningsdag heeft Manouk een muzikaal optreden 

gegeven. Ze zong de sterren van de hemel en heeft 

heel veel euro’s opgehaald voor het goede doel: 100 

euro!

WAT MOET JE DOEN?

Meidenfeestje
Marit & Isabel hebben een feestje gegeven voor alle 

meiden uit de klas. Dit omdat ze bijna 10 jaar beste 

vriendinnen -Best Friends Forever- zijn. In plaats van 

cadeautjes vroegen zij om een donatie voor KiKa. 

BFF’s Marit en Isabel hebben een bedrag van 101 

euro opgehaald.



Veel succes en plezier met alle acties!

Contact
Bel of mail ons gerust als je vragen hebt! 

Wij helpen je graag. 

T 088 366 54 13

E info@runforkika.nl

1Regel knutselmateriaal en ga aan de slag

2Verkoop de prachtige kunstwerken in de buurt

Strijkkralen en 3D-kaarten
Sophie en Mees knutselen figuren van strijkkralen en 

ze maken 3D-kaarten die ze verkopen in de buurt. 

Sophie: ¨Er zijn zelfs al mensen die ons “opdrachten” 

gegeven hebben! Leuk hè! Hopelijk krijgen we veel 

geld, want dan kunnen er nog meer onderzoeken 

gedaan worden, om de kindjes beter te maken!”
WAT MOET JE DOEN?

1Verzamel touw of elastiek om armbandjes te maken

2Verkoop de armbandjes aan bekenden in de buurt!

Armbandjes maken
Elano van vier heeft uren zitten knutselen aan arm-

bandjes. De felgekleurde bandjes heeft hij verkocht 

voor KiKa. Hij heeft meer dan 360 euro opgehaald! 

WAT MOET JE DOEN?


