
 

 
Leer iemand om iets te doen  

Byvoorbeeld om fiets te ry, om ‘n brood te bak, om ‘n 
rekenaarspeletjie te speel, ‘n motorwiel om te ruil of iets oor 

tuinmaak. 
 

 
Bak koekies 

Bak koekies of iets anders en maak dit op in klein pakkies  
wat jy vir julle bure gee. 

 
 
 
 

Deel jou kosblik 
Maak ‘n ekstra toebroodjie of neem ‘n spesiale iets  
saam te ete vir iemand by die skool of werk wat dit  

nie sal verwag nie. 
 
 
 

Ruil ‘n besitting 
Ruil iets uit vir ‘n dag of ‘n week met een van jou familielede. 
Dalk ‘n speelding, ‘n boek, ‘n geliefkoosde trui. Dit moet vir 

albei lekker wees om iets met mekaar te deel. 
 
 
 
 

Deel iets uit jou tuin 
Deel blomme of kruie of ‘n steggie uit jou tuin met iemand 

anders. Of plant kruie in jou tuin of in ‘n bak wat jy kan uitdeel 
as mense kom kuier. 

 
 
 
 



 
Deel jou glimlag 

Deel doelbewus met soveel moontlik mense met wie jou pad 
kruis ‘n vriendelike glimlag en groet hulle. Maak tyd as hulle 

wil gesels. 
 

 
Deel ‘n storie 

Drink tee met iemand wat jy nie gewoonlik dit mee doen nie 
en vra hulle uit oor hulle lewe. Vertel ook jou eie storie. 

 
 

Skenk ‘n sak 
Maak ‘n sak vol van klere, speelgoed of boeke wat nog in ‘n 
goeie toestand is en skenk dit aan die kerk of ‘n organisasie 

wat dit vir mense kan gee wat dit nodig het/kan gebruik. 
 
 
 

Groet in ander tale 
Vind uit watter tale word in jou omgewing gepraat. Dalk ‘n 

ander Suid-Afrikaanse taal of ‘n taal soos Mandaryns, Frans of 
Shona? Laai ‘n gratis toep (app) af en leer om te groet en ‘n 

paar woorde in ‘n ander taal te praat. 
 

 

Deel jou selfoon vernuf 
Help iemand met hulle foon (of rekenaar) deur jou kennis te 
deel of ‘n skakel aan te stuur of ‘n toep te help aflaai (dit kan 

ook ‘n Bybel toep wees of die DinkJeug Familie App). 
 

 


