
Aan de slag! 

Geld sparen voor Wycliffe kan op veel manieren. Leg bijvoorbeeld een deel van je zakgeld opzij. Ga 

klusjes doen zoals: 

 De auto wassen of stofzuigen 

 De vaatwasser uitruimen 

 Het konijnenhok schoonmaken 

Of knutsel en verkoop zelfgemaakte kaarten, muziekinstrumenten, sieraden of speelgoed. Kijk hier 

voor uitleg en voorbeelden. 

 

Maak muziekinstrumenten 

 
Panfluit 
Materiaal: 5 elektriciteitsbuisjes van 26 cm, 20.5 cm, 17 cm, 14.5 cm en 10 cm. 
Plankje van 12 cm, touw en stopverf. 
 
Zo maak je het: Zaag de elektriciteitsbuizen op maat. Schuur de uiteinden glad. Maak de buisjes aan één kant dicht 
met stopverf. Versier de buisjes met wol, stiften, tape etc. Versier het plankje. Zet de buisjes één voor één met touw 
vast op het plankje; zorg dat de bovenkanten op gelijke hoogte zitten. 

 

Regenmaker 
Materiaal: kartonnen koker compleet met bodem en deksel, ± 50 cocktailprikkers, een handvol 
macaroni/rijst/spliterwten of fijne schelpjes, liniaal, potlood, prikker en schaar. 
 
Zo maak je het: Teken op één van de uiteinden van de koker twee kruisen af. Trek vanuit ieder gemarkeerd punt een 
lijn over de lengte van de koker (in totaal acht lijnen). Zet vervolgens op iedere lijn, om de 4 cm, een punt. Laat de 
puntjes per lijn verspringen! Prik vervolgens alle gemaakte puntjes door met de prikker. Steek de cocktailprikkers door 
de gemaakte gaatjes. Knip de uitstekende delen van de cocktailprikkers af. Beplak de regenmaker met plakplastic; zo 
kunnen de prikkers niet meer uit de buis en zijn eventueel scherpe kantjes afgeschermd. Giet een handvol macaroni in 
de buis en sluit deze met de doppen. Met de regenmaker kan het geluid van regen geïmiteerd worden door de stok 
telkens om te keren. De macaroni valt via de cocktailprikkers naar beneden en geeft een geluid dat lijkt op regen. 
Tip! Wanneer je het plakplastic aan de uiteinden inknipt kun je het aan de uiteinden van de koker naar binnen vouwen 
en vervolgens de doppen erop doen. 

 

Tamboerijn 
Materiaal: twee kartonnen wegwerp bordjes, verf of viltstiften, kwastje, nietjes of lijm, rijst, crêpepapier, schaar. 
 
Zo maak je het: Versier de achterkant van de twee kartonnen weggooi bordjes met verf, viltstift of stickertjes, maak er 
maar wat moois van. Lijm of niet de bordjes op elkaar, maar laat wel een opening over om rijst in te doen. Doe de rijst 
erin en maak je tamboerijn helemaal dicht. Je kunt aan de onderkant sliertjes crêpepapier vast maken met wat lijm of 
de niettang. 
Tip! Je kunt ook gedroogde bonen of macaroni in je tamboerijn doen, dan komt er weer een ander geluid uit. 

 
Dierenklappers 
Materiaal: karton, gekleurd papier, schaar, lijm, stiften, bierdopjes. 
 
Zo maak je het: Kies een willekeurig dier, zoals een kikker. Beplak een langwerpig stukje karton met gekleurd papier 
en vouw het stuk karton dubbel. Plak de ogen en de bierdopjes vast en klapperen maar (zie foto). 



 

Sieraden maken 
Dit kan van bestaande kralen maar ook van zelfgemaakte kralen 
zoals stukjes hout of kurk die beschilderd kunnen worden. Zet 
de leerlingen achter een computer of in de bibliotheek en laat ze 
zelf ontdekken wat er allemaal aan keuze is. 

 


