Motion med et formål
Saml ind til Afrikas børn på
skolernes motionsdag
Indsamlingsaktivitet fra Mission Afrika

Forslag til 2-i-1 kampagne
Giv jeres elever noget at konkurrere om, skab engagement, og støt et god formål:
Lav Skolernes Motionsdag til en indsamlingsaktivitet!
Vi har to projekter, som I kan hjælpe os med at løbe penge ind til:

Gadebørn og andre udsatte børn i Nigeria får en ny chance
200 kr. kan sikre et gadebarn i Nigeria mad, tøj, skolegang
og omsorg fra voksne i en hel måned.

Nye skoler bygges til børn, der bor i ødelagte områder i
Centralafrika
200 kroner dækker de fleste udgifter til at give et barn i
Centralafrika et års skolegang.

Sponsor-sjip…!
Hvis en indsamlingsaktivitet ikke passer ind i jeres planer for skolernes motionsdag, så er der også andre
muligheder for sjove indsamlingskonkurrencer. For eksempel en SJIPPEKONKURRENCE.

Hvor mange ‘sjip’ kan du lave på 60 sekunder?
Hvis I vil have gang i børnene på en sjov måde, så sæt dem i gang
med at øve sig i at sjippe hurtigere, end de kan i forvejen. De
dygtigste kan sagtens i løbet af kort tid fordoble antallet af sjip i
minuttet fra 90 til 180.
Efter et par ugers træning laves et sjippe-arrangement, hvor
børnene får deres bekendte til at give et antal kroner pr. sjip.
Alt efter hvor mange ”tællere” I har, kan f.eks. 10 børn sjippe ad
gangen. Antal sjip registreres manuelt eller digitalt (alt efter
muligheder og set-up).
DET BLIVER EN FEST
Resultater kan postes live på storskærm – høj musik – begejstrede
speakere – så ender det med at blive en super sjov begivenhed…
og ikke mindst, så får børn i Afrika gavn og glæde af de
indsamlede penge.

Helt praktisk
Så nemt er det:
1. Nu: Tilmeld jer kampagnen ved at skrive til koordinator Orla F. Møller på ofm@missionafrika.dk.
2. Book et gæstelærerbesøg fra Mission Afrika enten før eller efter motionsdagen. Besøget kan tilpasses
forskellige klassetrin. I kan også vælge om der er et af projekterne, I særligt ønsker at høre om.

3.
4.
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To uger før: Opfordr eleverne til at finde sponsorer og giv dem seddel til sponsoraftale med hjem.
Børnene og sponsorernes data tastes ind i et særligt system, der gør indsamling og opfølgning rigtig enkelt.

På dagen: afhold Skolernes Motionsdag med de aktiviteter, som I normalt planlægger. Eller lav en anden
indsamlingsaktivitet. Vigtigt, at der er tale om en aktivitet, som kan måles i km, omgange eller lign.
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Flere idéer: Lad skolens forskellige klasser konkurrere med hinanden om det bedste resultat, skab afrikansk stemning
på dagen med dans og musik – og inviter den lokale avis til at rapportere fra aktiviteten. Mission Afrika hjælper gerne
med idéer.

Efter løbet/konkurrencen: Resultaterne indtastes – og systemet følger selv op på betalingerne.
Mission Afrika fordeler pengene på de to projekter, efter hvor de gør mest gavn.
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