Miljoenen zijn het er. Mannen, vrouwen, maar
vooral ook kinderen die op de vlucht zijn. Uitgeput,
hongerig en afhankelijk van directe noodhulp. Nu al
meer dan 83 miljoen wereldwijd. Samen kunnen we
er voor hen zijn. Helpen jullie mee door Droste
chocolade te verkopen?

1. Digitale gastles

Weten wat jullie
verkopen? Na
aanmelding van de
actie ontvangen jullie
een proefpakketje voor
in de klas. Lekkerrr!

Op een moment dat het jullie uitkomt kijken jullie als
klas naar een digitale gastles. Hierin leren de
leerlingen dat het in de wereld niet eerlijk verdeeld
is. Er zijn veel mensen op de vlucht. Waarom
vluchten zij? Waar komen deze mensen te wonen?
Hoe ziet hun leven eruit? Wat is noodhulp en
waarom is dat belangrijk? Er is ook een begeleidend
filmpje voor de onderbouw. Op deze manier kunnen
jullie met de hele school mee doen!

2. Kom in actie

Daarna gaan de leerlingen op pad om Droste chocolade te
verkopen voor mensen in nood. Ze krijgen hiervoor een
stickerboekje en stickers. De doosjes pastilles kosten
€5,-. De leerlingen kunnen deze verkopen aan
ouders/buren/familie. Voor elk verkocht doosje mag een
sticker op het boekje worden geplakt. Daarnaast is er veel
ruimte om te noteren aan wie de doosjes zijn verkocht.

Voor wie?
De hele school kan mee doen, omdat we
onderscheid maken bij de gastles en het
stickerboekje in onderbouw en bovenbouw.
Wanneer?
De actie kan op elk moment van het
schooljaar starten. Jullie kiezen zelf een
moment dat het uitkomt.
Geen gedoe met contant geld:
Deze actie kan volledig digitaal
worden uitgevoerd via de QRcode op het stickerboekje.
De betaallink kan ook
worden doorgestuurd
naar familie en
vrienden die verder
weg wonen.

Zo ziet het doosje er
ongeveer uit. Er zitten
drie kokers in met
verschillende smaken.

Bedankje
van ZOA

3. Chocolade!

Met ingevulde boekjes keren de
leerlingen terug naar school. Aan de
hand van het aantal verkochte doosjes
Droste chocolade wordt een bestelling
bij ZOA gedaan en naar jullie
opgestuurd. De leerlingen krijgen als
bedankje voor deelname aan de actie
een rugzakje. Deze komt goed van pas
bij het rondbrengen van de doosjes.

Meld jouw klas of school aan via www.zoa.nl/chocola-voor-zoa
Vragen? Mail ze naar scholen@zoa.ngo

