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Het evenement De Goede Doelenmarkt helpt
bij het kiezen van een goed doel
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Goed Doel
De Goede Doelenmarkt is een evenement die je een 
unieke gelegenheid biedt om goede doelen, te treffen 
en wijzer van elkaar te worden.  Het helpt je bij het 
kiezen van een goed doel voor het Jij de Baas project.

Voor Jij de Baas dien je een 
keuze te maken die puur vanuit 
het hart is. Folders en websites 
laten je niet zo sterk ervaren 
wat het goede doel doet als 
het daadwerkelijk ontmoeten 
en beleven. Daarom wordt 
er een Goede Doelenmarkt 
georganiseerd.

Voor het goede doel ga je een 
actie op touw te zetten waar 
men echt behoefte aan heeft. 
Het kan zijn dat een goed doel 
meer bekendheid  nodig heeft, 
meer vrijwilligers of leden kan 
gebruiken, of meer geld 
nodig heeft voor hun 
acties. Vraag ze wat ze 
willen!

De Goede Doelenmarkt 
bestaat uit twee 
onderdelen:
• een markt en
• workshops.
Dus naast het runnen 
van een marktkraampje 
organiseren de goede 
doelen boeiende 
voorstellingen. 

Zo kun je, afhankelijk van welke 
goede doelen er komen, gehandicapt 
paardrijden, blind je weg leren vinden, 
de sirene van de dierenambulance horen 
en in een droomwereld ervaren wat 
licht en geluid kan doen bij mentaal 
zwaargehandicapten mensen.

De centrale markt en de workshops 
lopen parallel aan elkaar. 

Wees een vriendelijke en hulpvaardige 
gastheer of -vrouw voor het goede 
doel. Ze komen immers vrijwillig naar de 
Goede Doelenmarkt om jou te helpen bij 
het maken van een goede keuze. 
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Markt
De markt wordt doorlopend gehouden in 
een centrale ruimte waar je naar hartelust 
kunt shoppen tussen de goede doelen. 

De markt is gedurende het gehele 
evenement open. Meestal duurt de 

gehele Goede 
Doelenmarkt 

zo’n 3 uur. 

Je kunt vrij 
langs de 

kraampjes van 
de aanwezige 
goede doelen lopen en vragen stellen. 
Schroom niet om het gesprek aan te 

gaan. Ze zijn gekomen voor jou. Ze 
vinden het alleen maar geweldig jonge 

mensen bewust te maken van en te 
betrekken bij hun activiteiten. Jong 

geleerd is immers oud gedaan!  

Neem folders of andere 
promotiematerialen mee om thuis 

te bestuderen. 

Ga respectvol met de uitgereikte 
spullen om, laat ze niet 

rondslingeren.  De vrijwilligers 
geven namelijk erg om het goede 

doel waarvoor ze zijn gekomen.
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Workshops
De workshops vinden plaats in aparte ruimtes 
zodat je exclusief met een goed doel kunt 
kennismaken en je erin kunt verdiepen. 

De workshops duren ca. 25 
minuten en vinden plaats in een 
lokaal, een gymzaal of op het 
schoolplein.

Je bezoekt de workshops in 
groepen en zult er meerdere 
tijdens het evenement kunnen 
bijwonen. Vaak moet je vooraf 
inschrijven voor een workshop.

Tijdens de workshop wil het 
goede doel je laten ervaren 
waarom het zo belangrijk is. 
Het kiezen voor een goed doel 
komt namelijk uit het hart en 
heeft te maken met emotie. 
En emoties stimuleer je beter 
door je echt in het doel te 
verplaatsen.

Het goede doel is belangrijk 
voor de maatschappij, en jij 
kunt belangrijk zijn voor het 
goede doel. Daarom doen ze 
hun best het goede doel aan 
jou te verkopen.
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Keuze
Wanneer is jouw keuze voor een goed doel de beste keuze? 
Dat is lastig, het helpt als je jouw keuze heel goed kunt 
uitleggen.  Dat heb je nodig bij het verder ondernemen.

Als je de Goede Doelenmarkt 
voorbereidt door informatie over 
de goede doelen op internet  op te 
zoeken, dan kun je veel 
gerichter tijdens het 
evenement bepalen 
waar je aan mee wilt 
doen. Het wordt 
er meteen nog veel 
leuker van, omdat je 
meer betrokken bent.

Maak van tevoren een 
top drie van goede 
doelen die je graag wil 
ontmoeten. Hierbij 
helpen de volgende 
vragen:

 Waar zou je zelf als vrijwilliger 
willen meehelpen?

 Hoe ben je op het door jou 
gekozen doel gekomen?

 Waarom inspireert het doel je? 
 Wat geeft het werken voor het 

gekozen doel jou?
 Waarin matchen jouw interesses 

met het doel?
 Wie in je klas zouden ook voor 

dit doel  kiezen?
 Welke acties verwacht je te 

gaan plegen voor het goede doel 
en doe je dat graag?

 Wanneer zou jij tevreden zijn 
met je project?

Welke keuze je ook maakt, je moet 
hem kunnen onderbouwen. En ook 
daarbij kan het beantwoorden 
van de vragen je helpen. 

Deze onderbouwing is ook 
nodig om het project te laten 
meetellen. Bijvoorbeeld als 
Maatschappelijke stage (zie de 
brochure).
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Hondsrug College

Christelijke 
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:

Postbus 66
7800 AB Emmen

Bezoekadres:

Emmalaan 25
Emmen

T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69

E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl

Meer weten over het evenement 
“De Goede Doelenmarkt“ 

of “Jij de Baas”? 
Neem dan contact op met het Hondsrug College!

www.jijdebaas.nl
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