Acties voor THDV
Tot Heil des Volks (THDV) is een christelijke organisatie die opkomt voor de meest
kwetsbaren in de samenleving: prostituees, verslaafden, dak- en thuislozen en
kinderen in armoede. Het motto van THDV is: ‘Wie zie jij?’ Dé plek om de ander te
ontmoeten is aan tafel; vandaar deze acties die iets te maken hebben met eten.
Laten we samen aan tafel gaan!

(Ge)bak-markt
Iedereen bakt of koopt iets lekkers en neemt
dit geprijsd mee naar de kring of vereniging.
Daar wordt een leuke verkooptafel ingericht en
iedereen kan iets lekkers kopen voor thuis. (Kan
ook leuk met (tweedehands) spulletjes).

Ontbijt@home
Leg bestellijsten in de kerk. Maak op een
zaterdagochtend ontbijtjes klaar en bezorg ze
thuis.

DIYS
Maak DIYS-potten met ingrediënten erin om
bijvoorbeeld koekjes te bakken. Ook leuk voor de
(ge)bak-markt of bazaar.
Workshop
Organiseer een ochtend of avond met workshops
over gezonde voeding met iemand die er
verstand van heeft. Maak er een avondje uit van.
Vraag entreegeld.
Walk & taste
Organiseer een wandeling langs eetcafés en
restaurants in je dorp/stad. Op iedere plek
vind een deeltje van het diner plaats. Vraag
restauranteigenaren te sponsoren.
Drive inn diner
De ene helft van de gemeente kookt, de andere
eet. Op verschillende huisadressen zijn gangen
van het diner. Deelnemers gaan op de fiets van
adres naar adres.

Benefietdiner
Organiseer een groot evenement in de kerk met
een uitgebreide maaltijd (minstens 3 gangen)
en entertainment in de vorm van een goede
muzikant of bijvoorbeeld de Zandtovenaar.
Iets dat je niet wilt missen. Stoelen voor flink
bedrag verkopen. Tijdens de avond een veiling
organiseren met gesponsorde producten.

(M)eat together
Organiseer een ontbijt, lunch, high tea of diner in
de kerk.
Selfmade@home/to go
Maak taarten, koekjes, cup cakes, soep, oliebollen
of pepernoten op bestelling en breng langs of
laat afhalen.
Dinner@home
Tover je huis om in een restaurant. Verkoop een
avondje uit in jouw huis (bij opbod).
No fat jokes
Wil je kilootjes kwijt? Laat je sponsoren om af te
vallen. Moet je eens zien hoe hard dat gaat!
Natuurlijk kun je ook je eigen idee uitvoeren!
We vinden het leuk om n afloop foto’s en een
kort verslag te ontvangen. Stuur een mail naar
communicatie@thdv.nl

