
 
 

 

Draaiboek Amnesty International MaS - Inzamelingsactie 

  

Je gaat als stage een inzamelingsactie organiseren. Leuk! Maar hoe doe je dat?  

Organiseer zelf iets waarmee je geld kunt inzamelen voor Amnesty. Amnesty gebruikt het 

geld om iets te doen tegen onrecht in landen waar niet aan de mensenrechten wordt 

gehouden. Je kunt bijvoorbeeld cupcakes bakken en vragen of je ze in de kantine op school 

mag verkopen. Of maak met je klasgenoten zelf leuke spullen en verkoop die op school of 

aan ouders. Je kunt ook een filmmiddag organiseren en entreegeld vragen, of een 

sponsorloop houden. Bedenk wat je zelf leuk vindt, en wees creatief. Wat niet mag, is 

zomaar langs de deuren gaan om geld te vragen. 

Je kunt deze stage ook met z’n tweeën te doen als dat van jouw stagecoördinator mag. 

  

Stappenplan 

 

1. Lees eerst dit draaiboek helemaal door, voordat je aan de slag gaat! 

 

2. Meld je aan voor de stage via het aanmeldformulier op de website 

www.amnesty.nl/maatschappelijke-stage of stuur een mailtje naar mas@amnesty.nl. 

 

3. Maak de e-learning op www.amnesty.nl/maatschappelijke-stage. Dit duurt ongeveer 

1,5 uur. Deze uren vallen binnen je maatschappelijke stage-uren.  (Tip: maak een 

screenshot van je uitslag om toe te voegen aan je stageverslag.) 

 

4. Bedenk op wat voor manier je geld in wilt zamelen voor Amnesty. In principe mag alles, 

behalve zomaar langs de deuren gaan om geld te vragen. Als je een plan hebt bedacht, 
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stuur je een mailtje met je plan naar mas@amnesty.nl.  Als het plan door ons is 

goedgekeurd kun je beginnen met voorbereidingen treffen! Noem in het plan: 

 Datum 

 Locatie 

 Waarmee je geld gaat inzamelen 

 Bij wie je geld in gaat zamelen (sponsors, familieleden, iedereen die langskomt op de 

koningsdagmarkt, medeleerlingen etc.) 

 

5. Bereid je inzamelingsactie goed voor. Denk na over de promotie; hoe kun je ervoor 

zorgen dat je zoveel mogelijk geld inzamelt? Als je de inzamelingsactie op een 

bepaalde locatie wilt houden vraag dan toestemming van de eigenaar van de locatie. 

Bereid ook een kort tekstje voor waarin je duidelijk uitlegt waarvoor je geld inzamelt als 

mensen hiernaar vragen. Wij kunnen je eventueel Amnesty posters en ander 

promotiemateriaal of informatie over het werk van Amnesty opsturen. Je kunt ook 

informatie over het werk van Amnesty op zoeken op onze website. (Belangrijk: Houd 

rekening met een levertijd van circa 2 weken voor materialen!) 

 

6. Als het mag van je school/de locatie van je inzamelingsactie, kijk of je foto’s kan maken: 

dat vinden wij leuk om te gebruiken voor onze website en Instagram. Deze foto’s kun je 

opsturen naar mas@amnesty.nl. Zorg er wel voor dat mensen niet herkenbaar in 

beeld zijn.  

 
7. Als de inzamelingsactie uitgevoerd is stuur weer een mailtje naar mas@amnesty.nl en 

vermeld daarin hoeveel geld je hebt opgehaald. Wij sturen je toe naar welk 

rekeningnummer het geld overgemaakt moet worden. 

 

8. Hoe heb jij je maatschappelijke stage ervaren? Wij horen het graag! Stuur een mailtje 

naar mas@amnesty.nl met je antwoorden op de volgende vragen: 

 Wat vond je het leukste aan je stage en wat vond je het lastigste? 

 Wat heb je  geleerd van je stage (mag kennis zijn, maar ook een skill, zoals presenteren)? 

 Wat vind je van de begeleiding die je van ons hebt ontvangen? 

 Heb je tips / tops voor ons of Is er verder nog iets dat je aan ons kwijt wilt? 

 

9. Schrijf je stageverslag!  
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