
Draaiboek voor de actie ‘Deel je Cake’ 
 
 
Toon je betrokkenheid op Wereldvluchtelingendag (20 juni). 
Bak een cake, appeltaart of cupcakes, en breng die bij een 
vluchteling of migrantengezin bij jou in de buurt. Of geef het af 
bij het AZC (dan even bellen van tevoren). Vraag je 
gemeenteleden, vrienden, kennissen, mee te doen. 
 
1. Bespreek deze oproep in uw kerkenraad, diaconie of 
met gemeenteleden 
Bespreek met elkaar hoe u het aanpakt. Zijn er via 
vrijwilligerswerk al contacten met vluchtelingen in uw 
gemeente? Bijvoorbeeld met inwoners met een status 
(statushouders), of met de bewoners van het naburige AZC. Betrek hen bij de actie! Vraag ook uw 
predikant(e), want vaak zijn daar al contacten. 
 
2. Meld uw actie aan op www.kerkinactie.nl/deeljecake 
Het is leuk om te zien wie allemaal meedoet met Deel je Cake.  
 
3. Bespreek waar u de cake gaat brengen. Geef vluchtelingen een actieve inbreng 
Zijn er nog geen contacten met het AZC? Benader dan de locatiemanager van het COA op het AZC bij u in 
de buurt en/of de lokale afdeling van VluchtelingenWerk op het AZC. Denk ook aan contacten via 
migrantenkerken of moskeeverenigingen. Het werkt goed als u vluchtelingen kent die een brug kunnen 
vormen naar anderen. Zo kunt u adressen verzamelen van nieuwkomers die u een cake wilt brengen. 
Tip van mevr. Gerdie Klaassen uit Zuidhorn: “Wij hebben een Syrische man gevraagd mee te doen. Dat is 
heel handig want het contact met de statushouders is dan veel makkelijker te leggen.”  
 
4. Maak de actie bekend bij uw gemeenteleden, vraag hen een cake te bakken 
Dat kan bijvoorbeeld via uw nieuwsbrief en website, per email of Whatsapp. 
 
5. Verzamel de cakes (appeltaarten, cupcakes, muffins) en vraag mensen om het weg te brengen 
Tip uit Zuidhorn: “We zullen de appeltaarten in een doos doen (doosjes van de plaatselijke bakker?), samen 
met een brief. In deze brief willen we hen ook vragen: wat hebben jullie nog meer van ons nodig de komende 
tijd? Ook geven wij daarbij het recept plus een link naar iemand die een appeltaart maakt.” 
 
6. Houd je aan de corona regels  
D.w.z. bij het afgeven 1,5 m afstand houden, geen handen schudden en niet op pad gaan als je je niet 
gezond voelt. 
 
7. Heb respect voor elkaar, het gaat om het gebaar! 
Als nieuwkomers iets terug willen doen, sta er dan voor open vanuit wederkerigheid. Wees flexibel, want het 
gaat om de goede bedoeling: een beetje aandacht voor elkaar en het gevoel welkom te zijn. 
 
8. We horen graag van u! 
Stuur s.v.p. een foto van uw Deel je Cake actie naar  info@kerkinactie.nl, maar vraag van tevoren 
toestemming als u mensen in beeld brengt.  
 
Overige informatie over de actie Deel je Cake www.kerkinactie.nl/deeljecake  
Neem contact op met Kerk in Actie: 030 - 880 18 80. 
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