
50 MANIEREN 
OM IMPACT TE 
MAKEN TIJDENS 
DE FEESTDAGEN



1 Klimaat

Klimaatverandering is een van de 

grootste problemen van deze tijd. 

Alle wilde dierenpopulaties zijn 

gehalveerd sinds 1990. Dat is niet 

oké! Daar moeten we iets aan 

doen. 

2 maatschappij

Wil jij jouw buurt of de samenleving 

helpen? Maak jouw omgeving veiliger, 

socialer of gezelliger. Doe bijvoorbeeld 

iets aan eenzaamheid onder ouderen 

of zorg voor meer saamhorigheid  

in de buurt. 

3 Diversiteit

Young Impact vindt dat iedereen 

zichzelf mag zijn. Als samenleving 

kunnen we nog veel bereiken 

op dat gebied, want lang niet 

iedereen wordt gerespecteerd en 

geaccepteerd. Hoe zorg jij voor 

inclusieve feestdagen?

4 GezonDheiD

We hebben in Nederland een goede 

gezondheidszorg, maar het kan 

natuurlijk altijd beter. Zet je in om de 

mentale- of fysieke gezondheidszorg te 

verbeteren, bijvoorbeeld door in actie 

te komen voor mentale gezondheid 

onder jongeren. 

OVERTUIGD? LET’S GO!

DECEMbER IS Dé MAAND OM 
IMPACT TE MAKEN OP EEN 
ANDER EN DE wERELD
De feestdagen staan voor de deur! Buiten is het koud 
en alles draait om samenzijn. Wat is december 
toch een fijne maand. Helaas geldt dat niet voor 
iedereen. Voor wie eenzaam is of mentale 
klachten heeft, kan deze periode extra zwaar 
zijn. Ook kunnen we nog wel iets meer aan 
het klimaat of inclusiviteit denken tijdens 
de feestdagen. Dit is dus hét moment 
om je in te zetten voor een ander  
of de wereld.

MAAR 
wAT 

DAN?
Bij Young Impact 

kies jij zelf waarvoor 
je in actie komt! 

Iedereen heeft wel iets 
wat die belangrijk vindt. 

Om je een eindje op weg 
te helpen, zie je hieronder 

vijf voorbeeld thema’s.  
Waar gaat jouw hart sneller 

van kloppen?

5 GelijKe Kansen

Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven, toch? Helaas is dat nog niet altijd 

zo. Kom in actie en zorg ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Misschien kun 

je ervoor zorgen dat kinderen uit achterstandswijken ook een mooi cadeau krijgen 

tijdens de feestdagen?



50 MANIEREN OM IMPACT TE  
MAKEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

1 Deel een warme kom  
soep uit aan daklozen  
in je stad 2 Koop een adventskalender voor 

iemand die een dipje heeft

3 4 Overtuig je familie ervan hoe lekker 
vegetarisch eten is en kook een 
veggie kerstgerecht

5 versier de bomen, tuinen en 
lantaarnpalen in je straat met 
allerlei duurzame lampjes

7 Geef als cadeau een 
donatie aan een goed doel 
uit naam van de ander

6 
8 Organiseer een kledingruil 

met foute kersttruien

9 Spreek je irritante oom aan 
op zijn gedrag als hij je zus  
weer eens vraagt of ze al 
          een vriend heeft 10 speel secret santa en stop 

een geheim briefje in de bus 
bij iemand die je lief vindt

16 
Knoop een sjaal aan een 
lantaarnpaal in het park,  
zodat een dakloze deze kan 
gebruiken om warm te blijven

12 Fix een plasticvrij 
kerstdiner

14 Bied je aan als 
vrijwilliger bij  
De voedselbank

13 Stop bij al je buren 
een zelfgemaakte 
kerstkaart in  
de bus 

15 Organiseer een 
Santarun en haal geld 
op voor een goed doel

11 

Nodig iemand die eenzaam is 
uit bij je kerstdiner. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd, toch?

18Ho, Ho, Ho! Trek een 
kerstmanpak aan en deel 
kerstkransjes uit in de stad17 Nodig een eenzame 

oudere uit voor een 
kop koffie tijdens kerst

Organiseer een mini-
kerstmarkt met tweedehands 
spullen in je eigen straat 

Praat met je familie over 
diversiteit. Stel elkaar eens de 
vraag: ‘Wie zou zich niet welkom 
voelen bij ons aan tafel?’



19 challenge tijd! Daag je
familie uit om 1 hele kerstdag 
geen vlees te eten. 20 Regel een schaatsbaan op 

een plein in de buurt. Dat 
brengt iedereen samen!

21 Help het WWF wilde diersoorten 
te beschermen en adopteer voor 
iemand een tijger of rivierdolfijn 
als feestdagencadeau

22 Doneer het kerstgeschenk van 
je (bij)baan aan iemand die het 
beter kan gebruiken

24 Organiseer een 
kerstballenruil met je 
vrienden. Zo hebben 
jullie volgend jaar 
allemaal een frisse 
boom. Goedkoop en 
duurzaam!

25 Doe mee aan een schrijfactie 
van amnesty en zet je in voor 
mensenrechten

23 Stuur een videoboodschap 
naar je vrienden. Zet je beste 
dans- en zangskills in! 

26 Doneer je oude kleding  
aan de kledingbank27

Stuur een lieve groet aan 
mensen die alleen in het 
ziekenhuis liggen tijdens  
de feestdagen

28 Brei een vrolijke kerstmuts 
en geef hem weg aan een 
voorbijganger op straat 29 trakteer de daklozen 

in jouw stad op een 
feestmaal

32
Organiseer een ‘blind 
kerstdate’ voor een 
vriend of vriendin

30 Zet een Koek & Zopie kraam voor je 
huis en laat iedereen langs komen 
voor iets lekkers. Gezellig!

34

Bel een persoon die je al 
minstens een half jaar niet 
gesproken hebt en wens 
diegene een fijne kerst

31 Regel een online 
kerstborrel en laat 
iedereen aansluiten 
die niets te doen heeft 
tijdens de kerstdagen

33 Scheid ook tijdens de feestdagen 
 je afval op de juiste manier



37 organiseer een hardloopsessie voor 
je vrienden om even een frisse neus 
te halen door de kerstdiners door

35 Maak duurzame 
kerstversiering van  
oud papier

Bied jezelf aan als 
hondenoppas tijdens 
de jaarwisseling 36

39 Koop een duurzame kerstboom 
via www.beterboompje.nl 

38 Verspil zo min 
mogelijk voedsel 
tijdens de 
kerstdagen 

41 Gooi een beetje 
feminisme in 
de strijd en 
introduceer een 
kerstvrouw

43 Deel oliebollen 
uit in je klas 

40 Knutsel een advents-
kalender voor een vriend en 
stop een compliment  
in ieder vakje

42 Ontwerp een regenboogkerstbal  
om te laten zien dat jij gender, 
sekse en seksuele diversiteit 
belangrijk vindt

45
44 zamel speelgoed in en doneer het aan 

kinderen in armoede via stichtingjarigejob.nl 

48 Creëer de mooist  
verlichte kerststraat

46 Geef de daklozenkrantverkoper 
een extraatje, bijvoorbeeld in de 
vorm van een zakje kerstkransjes

47 Koop alle 50% korting-producten  
in de supermarkt en  
maak er een creatief  
kerstdiner van

50 Koop een kerstboom met kluit en plant hem terug in je tuin na kerst

49 Ruim op 
nieuwjaarsdag al 
het vuurwerkafval 
in je straat op

VOLG ONS OOK OPWWW.YoUnGimpact.nl

Stuur iemand die 
eenzaam is een mega 
grote knuffelbeer

https://www.beterboompje.nl
https://www.stichtingjarigejob.nl
https://www.facebook.com/youngimpactnl/
https://instagram.com/youngimpactnl
https://youngimpact.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=eenzaamheid
https://youngimpact.nl/%3Futm_source%3Ddownload%26utm_medium%3Dwhitepaper%26utm_campaign%3Deenzaamheid
https://www.tiktok.com/%40youngimpactnl

