Muntenactie donatiebussen
In het voorjaar 2001 is er vanuit kinderboerderij 't Brinkie gestart met de inzameling van allerlei
buitenlands geld. Door de MKZ crisis kwamen er geen bezoekers op de kinderboerderij, negen maanden
erna ging de euro in werking, zodat inzameling van marken, peseta’s, schillingen al lucratief bleek. Immers
in de komende jaren zou je al die munten en biljetten toch niet meer gebruiken in vakantielanden. Het
inzamelpunt in de Amsterdamse Poort via een heus offerblok werd gedeeld met de collega
kinderboerderijen Bijlmerweide en Gliphoeve.

Kinderboerderijen in Amsterdam 8.300,= ( waarvan de Buiktuin 1.432,= in 2011/12), de Pijp ( 1.444,= in
2011/12) de Strohalm/Sloterpark (922,= in 2011/12) en alle anderen (ongeveer) vier honderd euro in
2011/12: Amstelveen, Bijlmerweide, de Bokkesprong, Diemen, Dierencapel, Diereneiland, Gliphoeve,
Uylenburg, de Werf, Westerpark, Nieuw Bos en Lommer en Zimmerhoeve .

Opdracht (wat ga je doen?):
Je gaat op zoek naar locaties waar de Brinkie inzamelbussen kunnen staan en promotie (reclame) maken
voor de bussen. Locaties kunnen zijn supermarkten, buurthuizen of andere instanties waar veel mensen
komen. Nu staan de bussen op plekken zoals natuurwinkels, ijzerwinkel, kinderboerderij. Deze opdracht is
geschikt voor 1-2 personen
Opzet en inhoud van de opdracht (hoe ga je dat doen?):
Je gaat in kaart brengen waar de bussen staan en ziet daardoor waar er nog bussen bij kunnen. Door de
buurt in te gaan (veldwerk) doe je onderzoek naar eventuele nieuwe locaties. Je schrijft een plan waarin je
opschrijft waarom je voor bepaalde locaties hebt gekozen en hoe je promotie gaat maken.
Tijdsinvestering (hoeveel uur heb je totaal nodig?):
Veldwerk
2x 3 uur
plan schrijven
8 uur
besprek plan begeleider
1,5 uur
eventueel aanpassen plan
1 uur
uitvoeren
4-8 uur
Totaal

20,5 – 24,5 uur

Gewenst eindresultaat (wat wij verwachten om tot een goede afronding te komen):
Je zorgt ervoor dat Amsterdam West meer locaties krijgt waar de bussen worden neergezet. Meer
bekendheid generen voor de bussen en de bijbehorende projecten.

