
THEMACAMPAGNE DIVERSITEIT 
VAN YOUNG IMPACT

#VERSCHILLENVIEREN

IN 5 STAPPEN 
NAAR 1.000 
REGENBOOG
ZEBRAPADEN



1 SAMEN OF ALLEEN? 
Bedenk met wie je de challenge aangaat. 
Doe je dit alleen of met je vrienden? Tip 
van ons: kunnen je vrienden niet? Hoe leuk 
is het om aan random mensen op straat te 
vragen of ze met je willen mee krijten? Zo 
sta jij er niet alleen voor én maak je impact 
op de mensen om je heen!

2 INKOPEN
We gaan er vanuit dat je niet standaard 
stoepkrijt in je schuur hebt liggen, dus 
sla deze stap vooral niet over. Zorg 
ervoor dat je genoeg stoepkrijt hebt! Bij 
de Hema, Kruidvat of Action verkopen 
ze vaak stoepkrijt.

3 CHECK HET WEER 
Deze stap spreekt redelijk voor zich, dit wil 
je doen! Voorkom dat je #verschillenvieren 
challenge in het water valt en kies een 
droge dag uit. 4KRIJTEN MAAR!

Ready, set, krijten! Vergeet je challenge 
niet vast te leggen en de beelden met 
ons te delen via Instagram, TikTok, 
flessenpost of mail. Want wij zijn super 
benieuwd naar jouw kunstwerk! 

JA HALLO!
Wij zijn Noaz en Maartje, ervaringsdeskundigen op  
het gebied van (gender)diversiteit. Wij spreken ons uit voor 
meer bewustzijn en acceptatie over dit onderwerp door 
content te maken voor Instagram en TikTok.  
In deze download geven wij jou 5 tips voor  
de mega challenge van #verschillenvieren:  
1.000 regenboogzebrapaden krijten!

PROGRESS FLAG
We houden bij deze challenge de kleuren 
van de ‘progress flag’ aan, namelijk: rood, 
oranje, geel, groen, blauw, paars, zwart, 
bruin, lichtblauw, lichtroze en wit. Deze 
vlag staat niet alleen voor acceptatie 
van lhbti’s, maar ook voor de 
acceptatie van mensen van kleur 
en transmensen.

5 ZO MAAK JE ER EEN PERMANENT ZEBRAPAD VAN
Hoe tof zou het zijn als je een blijvend zebrapad kan maken? Daar heb je de gemeente voor 
nodig. In elke gemeente iemand aansprakelijk voor jouw onderwerp. Kijk even goed op de 
site om te zien wie je nodig hebt! Wij helpen je alvast een handje met een voorbeeldbrief 
die jij naar de gemeente kunt sturen. Blijf bellen of mailen als je niks hoort! Tot slot, 
misschien wel de allerbeste tip: zorg dat je een plan brengt waar
 weinig tegenargumenten op in te brengen zijn. Schrijf je plan op, vertel  
hoe je dit gaat realiseren én wat de gemeente er aan heeft.

VOLG ONS OOK OPWWW.YOUNGIMPACT.NL

SUCCES!
LIEFS, MAARTJE EN NOAZ

https://youngimpact.nl/wp-content/uploads/Young-Impact-Voorbeeldbrief-aanvraag-regenboogzebrapad.docx
https://www.facebook.com/youngimpactnl/
https://instagram.com/youngimpactnl
https://www.youngimpact.nl
https://www.tiktok.com/@youngimpactnl?

