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Het begon allemaal in 2008, toen we met ons 
dochtertje Maëlle in Uganda waren. We zochten al 
dagen naar een fijne plek om te spelen. Uiteindelijk 
belandden we door een tip bij een weeshuis: er was 
een omheind veldje met speelgoed en Maëlle kon 
eindelijk lekker haar gang gaan.

Maar terwijl we daar stonden, te midden van vrolijk 
rond dribbelende kinderen, zagen we de kinderen uit 
de buurt. Ze stonden aan de andere kant van het hek, 
hun gezichtjes tegen het gaas gedrukt. Dit was het 
dichts bij het spelen dat ze konden komen.

Op dat moment ontstond bij ons de diepe overtuiging 
dat elk kind ook daadwerkelijk kind moet kunnen zijn. 
Every child should have a childhood. Wat betekent dat 
voor een kind? Spelen. 

Dat is voor ons het antwoord op de vraag: waarom? 
Omdat elk kind heeft recht op kind-zijn, op zorgeloos 
spelen. Iedereen die deel uitmaakt van het Tjeko-
team, is hier van overtuigd. 

Op momenten dat het moeilijk is, geeft dit ons de drive 
om door te gaan. Op momenten dat we suc cessen 
behalen, vormen die een groot uitroepteken, en is de 
glimlach op ons gezicht net zo groot als die van een 
Ugandees kind dat voor het eerst kennismaakt met 
Tjeko. (Oké, bíjna net zo groot.)

In deze uitgave delen we ons verhaal met je en onze 
visie voor kinderen die nu praktisch het leven van een 
volwassene leiden.
 
Never forget why you started. 

WAAROM
Waarom doe je wat je doet? Deze vraag is voor iedereen relevant, ook voor 
ons. We zetten ons als Tjeko al jaren vol energie in voor kinderen en hun 
recht om te spelen. Keer op keer komen we terug bij de basis: waarom?
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‘Play is a child’s 
response to life – 
almost where life 

begins, play begins.’
– Lawrence K. Frank, sociaal wetenschapper en schrijver
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Zien we gezondheidszorg, schoon drinkwater en 
onderwijs over het hoofd? Zeker niet. Deze behoeftes 
zijn letterlijk van levensbelang en gelukkig zijn er 
geweldige organisaties actief die zich focussen op 
deze gebieden. De realiteit is echter dat problemen op 
het gebied van primaire levensbehoeftes hand in hand 
gaan met niet kunnen spelen. Daar komen wij om de 
hoek kijken.

Leven bestaat uit meer dan alleen functioneren. 
Het probleem van niet kunnen spelen is een 
serieuze belemmering. Het in ontwikkelingslanden 
heersende idee dat spelen tijdsverspilling is, houdt 
deze handicap in stand. Als we willen dat kinderen 
opbloeien, floreren en uitgroeien tot sociaal-
emotioneel gezonde volwassenen, moeten we hen de 
kans geven om te spelen.

Een van onze lokale teamleden noemde Tjeko eens 
‘een soort arts’. Het gebrek aan spelen en tijd om 
kind te zijn is de ziekte die we bestrijden. We kunnen 
echter niet continu een ingreep van buitenaf blijven 

uitvoeren, gefinancierd van buitenaf. 
Er is een systeem nodig dat lokaal 
opgebouwd en gedragen gaat worden.

ONTWIKKELING
Spelen wordt in de wetenschap “our 
brain’s favorite way of learning” genoemd. 
Spelen doen we van nature. Níét spelen 
heeft sterk nadelige gevolgen voor de 
hersenontwikkeling van kinderen.

Bij de geboorte bestaan onze hersenen uit 
biljoenen neuronen, klaar om verbindingen te maken. 
Vroege ervaringen bepalen welke neuronen gebruikt 
gaan worden en welke afsterven. Bij een kind dat niet 
gestimuleerd wordt in en door spel, zullen bepaalde 
neurale verbindingen en paden gebrekkig zijn of 
geheel ontbreken. Verbindingen die noodzakelijk zijn 
voor nieuwe leerprocessen.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken benadrukken 
het schadelijke effect van niet spelen. Zo ontwikkelen 

HET PROBLEEM
Niet kunnen spelen. Het probleem klinkt eenvoudig en misschien klinkt het 
niet eens heel erg als een probleem. Maar niet kunnen spelen betekent voor 
een kind niet zichzelf kunnen zijn. Het betekent niet kunnen ontdekken ‘wie 
ben ik’, niet kunnen kiezen en niet op eigen tempo kunnen ontwikkelen.
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kinderen die weinig spelen en minder aangeraakt worden hersenen die 20 tot 
30% kleiner zijn dan leeftijdsgenootjes (Nash, 1997). Dat het ontbreken van spel 
en persoonlijke aandacht achteruitgang van hersenontwikkeling en verminderde 
hersenactiviteit tot gevolg heeft, wijst ook een hartverscheurend onderzoek onder 
Roemeense weeskinderen uit (Brown e.a., 2001).

Terwijl kinderen spelen, doen ze een wereld aan sociale vaardigheden op, variërend 
van communiceren tot samenwerken. Kinderen ontwikkelen fysiek, mentaal en 
sociaal-emotioneel wanneer ze vrij gelaten worden om op te gaan in hun favoriete 
bezigheid. Spelen is – meer dan welke activiteit dan ook – de brandstof voor een 
gezonde ontwikkeling van kinderen de een blijvende ontwikkeling van volwassenen.

CIJFERS
In Uganda wonen 18 miljoen kinderen in de leeftijd van 0 tot 14. Dat is het totaal 
aantal inwoners van Nederland plus nog een miljoen. De meeste van hen gaan zes 
dagen naar school van acht tot vijf. Thuis dragen ze hun steentje bij: water halen, 
zorgen voor een jonger broertje of zusje, meehelpen met het werk van hun ouders... 
Kortom: er blijft niet veel tijd over.

Voor doen wat je het liefste doet als kind, lekker spelen, is praktisch geen tijd 
of plaats. Volwassenen verwachten dat kinderen stil zijn en zien spelen als 
tijdsverspilling. Het simpele feit dat er in de meeste gebieden geen speeltuinen of 
plaatsen speciaal voor kinderen zijn onderschrijft dit gegeven.

Wereldwijd staat het belang van spelen onder druk. 
Wij geloven dat IEDER kind recht heeft om te spelen. 
Kijk op pagina 18 hoe jij kunt helpen.

“Spelen is – meer dan welke activiteit dan ook – de 
brandstof voor een gezonde ontwikkeling van kinderen 
en een blijvende ontwikkeling van volwassenen.”
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Op www.tjeko.info 
vertellen we je 
graag meer...



‘Spel is voor 
een kind van 
levensbelang.’ 

– Rita Kohnstam, ontwikkelingspsychologe
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De oplossing voor het probleem van niet spelen ligt 
voor de hand: wél spelen. Om aan een duurzame 
oplossing te bouwen, hebben we echter meer nodig 
dan speelmaterialen en enthousiaste kinderen. 

Kinderen de mogelijkheid bieden zich volledig te 
ontwikkelen, realiseren we door: (1) kinderen de 
praktische randvoorwaarden te bieden om heerlijk 
te spelen en hun verbeelding te prikkelen, (2) 
jongvolwassenen te onderwijzen en toe te rusten en 
(3) de samenleving bewust te maken van het belang 
van spelen.  

Om dit als ontwikkelingsland zelf in stand te kunnen 
houden, kiezen we ook op het gebied van inkomsten 
een unieke invalshoek. We willen niet van buitenaf 
water blijven brengen als we ook een put kunnen 
bouwen. Er is een oplossing voor het probleem van 
financiële afhankelijkheid van het westen: de sleutel is 
social profit genereren. 

SPELEN
Kinderen de kans geven om heerlijk te spelen en 
een nieuw geluid in Uganda laten horen, dat doet 
Tjeko. Every child deserves a childhood. We creëren 
een plek die speciaal voor kinderen bedoeld is: een 
heerlijk speelpark, dat de stoutste dromen van een 
kind in Uganda overtreft.

We geven aandacht aan de verschillende facetten 
van spel en houden rekening met de uiteenlopende 
interesses van kinderen. Iedereen is welkom en elk 
kind mag ervaren dat hij helemaal zichzelf kan zijn.

ONDERWIJZEN
We trainen lokale jongvolwassenen, zodat zij 
begrijpen hoe belangrijk spelen is. Zodat zij in 
hun omgeving ambassadeurs worden van spel en 
creativiteit. Zij begeleiden kinderen, vertellen het 
aan volwassenen en zullen hier bewust ruimte voor 
creëren in de levens van hun eigen kinderen.

DE OPLOSSING
Geef kinderen de kans om te spelen. Bied hen de kans 
om echt kind te zijn en zich volledig te kunnen ontplooien. 
Creëer ruimte, tijd en een stimulerende omgeving.
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‘In spel komt alles 
samen dat we nodig 

hebben om ons flexibel en 
optimaal te ontwikkelen.’

– Mark Mieras, wetenschapsjournalist en hersenspecialist
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We bezoeken scholen met een prachtig programma 
over verbeeldingskracht. Docenten moeten de impact 
van creativiteit en creatief denken gaan inzien. 
Kinderen (en leerkrachten) hebben het nodig om 
wakker geschud te worden: van leren om zelf na te 
denken en zelf oplossingen te verzinnen, kunnen ze 
een leven lang de vruchten plukken.

BEWUSTWORDING CREËREN
We stimuleren ngo’s en organisaties die met kinderen 
werken om hun kinderen niet alleen bij ons te laten 
spelen, maar ook hun staf door Tjeko te laten trainen. 
Deze volwassenen zorgen elke dag voor de kinderen. 
Als zij begrijpen wat kinderen nodig hebben om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen en tools ontvangen 
om echt contact te maken met kinderen, zal hun werk 
veel vruchtbaarder worden.

We vertellen aan iedereen die het maar horen wil hoe 
belangrijk spelen is. Dat spelen cruciaal is voor de 
fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Kinderen die spelen, groeien uit tot 
gezondere en meer veerkrachtige volwassenen.

SOCIAL PROFIT GENEREREN
We zijn uit op winst voor de lokale gemeenschap. We 
willen dat Uganda in alle opzichten de vruchten plukt 
van Tjeko, zowel de kinderen als de volwassenen. 
Deze insteek maakt ons tot een social profit: ‘Een 
sociale onderneming zonder winstoogmerk die 
het tweeledige doel nastreeft om (1) inkomsten te 
verwerven door een dienst aan te bieden en (2) 
tegelijkertijd van waarde te zijn voor de leefomgeving 
op sociaal, economisch en cultureel gebied.’

Concreet betekent dit onder andere: werken met 
een Ugandees team, inkomsten genereren met onze 
diensten en/of producten en binnengekomen geld 
lokaal herinvesteren.
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DE MIDDELEN
Kinderen die zorgeloos rennen, springen en lachen, volwassenen die 
begrijpen hoe ze kinderen kunnen stimuleren en wat kinderen nodig hebben 
en een samenleving die bewust is van het belang van spel. Om dat te 
bereiken, zetten we beproefde middelen in, die we in de loop van de jaren 
steeds verder hebben ontwikkeld.

We schetsen je graag een beeld van de Tjeko Fun 
Fair, de Tjeko Academy en het programma Tjeko LIVE. 
Zij vormen de eerste stappen naar een samenleving 
waarin elk kind kan genieten van kind-zijn en de 
mogelijkheid heeft zich vrij te ontwikkelen.

Zeven jaar ervaring.
In de afgelopen zeven jaar hebben we 50.000 kinderen 
onvergetelijke ervaringen mogen geven met de 
programma’s van Tjeko Live. In acht steden is plezier 
gebracht voor kinderen op een manier die nog luid 
nagalmd in de warme, stoffige straten en op de vaak 
overvolle schoolpleinen.

“Iedere keer als ik mijn Tjeko-shirt aan heb en door de 
stad loop, volgen kinderen mij dansend en zingend... 
T...J...EKO! We hebben echt iets aangewakkerd.”
Dennis (26), Tjeko Academy student.

Nu ons Ugandeese team wekelijks in de Jinja 
omgeving projecten bezoeken wordt de noodzaak om 
spelen te promoten  ook steeds duidelijker.

“Tjeko LIVE is heel goed voor kinderen in afgelegen 
gebieden. Vaak leven deze kinderen een hele 
lage standaard van leven, maar als het gaat over 
materialen verzamelen om mee te gaan ‘verbeelden’ 
is er heel veel beschikbaar. Bananenbladeren, klei, 
palmbladeren, platte plastic flesjes, noem maar op.
Uiteindelijk begint het allemaal in hun thuis: de 
noodzaak dat ouders mee gaan helpen om kinderen 
hun verbeeldingskracht te prikkelen. Tjeko LIVE is 
effectief voor de afgelegen gebieden”.  
Peace (28) Tjeko staff.

Meer dan 160 studenten hebben reeds een diploma 
van de Tjeko Academy. Velen van hen vinden sneller 
werk of nieuwe mogelijkheden om te studeren door 
hun ervaring bij Tjeko. 

“Door mijn training en ervaring bij Tjeko kon ik 
zelfverzekerd soliciteren bij de ambasade van de 
Verenigde Staten. Ik begon er als loopjongen en werk 
mezelf steeds hoger”. 
Edwin (29), Tjeko Academy student
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Tegelijkertijd staat er een leger van gekwalificeerde 
jongeren klaar om het Tjeko verhaal verder te gaan 
verspreiden. Zij hebben uit eerste hand ervaren 
hoe belangrijk spelen is voor kinderen en hoe de 
samenleving reageert op mogelijkheden dit ook te 
doen voor kinderen.
In de afgelopen 7 jaar hebben we veel geleerd over 
het uitrollen en de efficiëntie van onze activiteiten.

TJEKO FUN FAIR
De Tjeko Fun Fair is een gigantisch reizend 
speelpark, waar kinderen genieten tot in de puntjes 
van hun tenen. De Fun Fair bruist van sport, 
spel en verbeeldingskracht. De Fun Fair wordt 
lokaal aangekondigd en staat circa een week op 
dezelfde plek, wat alle kinderen in de omgeving de 
mogelijkheid geeft om te komen spelen. 

De Fun Fair bestaat uit vijf verschillende werelden: 
elke wereld staat voor een aspect van ontwikkeling 
door spelen.
·  World of Sport: skelterbaan, panna, midgetgolf, 

basketbal en megabubbel-voetbal.
·  World of Play: skippyballen, trampolines, 

luchtkastelen.
·  World of Imagination: creativiteit, tekenen en 

schilderen, schminken, duplo.
·  World of Leisure: de hangmatten-hoek, voorleestijd.
·  Theater: spelletjes, drama, dans en muziek.

De Tjeko Fun Fair is professioneel en veilig: de staf is 
getraind, we werken altijd samen met de lokale politie 
voor de bewaking van ons speelpark en EHBO’ers zijn 
aanwezig.

TJEKO ACADEMY
De Tjeko Academy is een vijfdaagse trainingsschool 
voor lokale jongvolwassenen. De cursus is een 
combinatie van theorie, praktijkonderwijs en 
teambuilding. 

We richten ons op:
- Persoonlijke ontwikkeling
·  Leiderschap
·  Gastvrijheid
·  Heldere communicatie
·  De waarde van spelen

De Tjeko Academy is specifiek opgericht voor de 
medewerkers op de Tjeko Fun Fair. Om hen een solide 
basis te geven en een duidelijke focus. De Academy 
is essentieel: deelnemers ontdekken kwaliteiten 
waarvan ze zich eerder niet bewust waren, en ze 
leren om kinderen en spelen met andere ogen te 
bekijken.

Het deelnemen aan de Academy en de Fun Fair 
geeft de jongvolwassenen een nieuwe vorm van 
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarnaast 
staat het ook nog eens goed op hun CV: het vergroot 
hun netwerk en kansen op de arbeidsmarkt.
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TJEKO LIVE
Het programma waarmee we basisscholen en ngo’s 
bezoeken heet ‘Tjeko LIVE’. Het is een zorgvuldig 
uitgewerkt lesprogramma dat door lokale Tjeko-
medewerkers wordt gedragen. Het programma 
bestaat uit twee delen: een interactieve les en een 
aansprekende workshop, waarin de theorie wordt 
toegepast in de praktijk.

Tjeko LIVE draait om verbeeldingskracht, imagination. 
We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen hun 
creativiteit en inventiviteit gebruiken. De combinatie 
van theorie en praktijk, luisteren en spelen, maakt 
Tjeko LIVE aantrekkelijk voor zowel de kinderen als 
de leerkrachten/begeleiders.

Voor Ugandese leerkrachten is dit een volledig 
nieuwe manier van educatie. Tjeko LIVE vormt een 
sterk contrast met de gebruikelijke onderwijsstijl, 
die strikt is en veel nadruk legt op het klassikale uit 
het hoofd leren en gebruik maakt van verouderde 
onderwijsmethodes. Als scholen Tjeko LIVE eenmaal 
hebben ervaren, wordt ons met klem verzocht of we 
nog een keer langs willen komen. 

HET SOCIAL-PROFITMODEL
Het genereren van lokale inkomsten, moet nooit een 
belemmering vormen voor de allerarmsten om de 
Tjeko Fun Fair te bezoeken. Toegang tot de Fun Fair is 
daarom ook gratis en we creëren veel manieren om 
de minstbedeelden te bereiken.

We willen stap voor stap groeien in financiële 
onafhankelijkheid van het westen, dit doen we door:
·  een klein bedrag te vragen voor de grootste 

attracties op de Fun Fair;
·  ngo’s tegen een vergoeding compleet verzorgde Fun 

Fair-arrangementen aan te bieden;
·  ons in te laten huren door lokale organisaties of 

bedrijven om een evenement te organiseren.

Dat degenen met de middelen ook kunnen betalen 
voor de waardevolle dienst die wij hen bieden, 
zien we als een grote meerwaarde. In plaats van 
afhankelijkheid en het gevoel hulpbehoevend te zijn, 
verleent dit zelfrespect en trots. 

Momenteel dragen we met inkomsten vanuit Uganda 
10% van de lokale kosten met de programma's van 
Tjeko.

Onder de naam Children- and Youth Workers 
Certificate ontwikkeld Tjeko momenteel een 
trainingsprogramma speciaal voor kinderwerkers en 
onderwijzers. Ook werken we aan een speelprogramma 
wat via Tjeko LIVE onder ouders verspreid zal worden. 
Zo beïnvloeden we steeds meer volwassenen in 
sociaal-ecologisch model rondom het kind.

In de afgelopen zeven jaar hebben 
we 50.000 kinderen onvergetelijke 
ervaringen mogen geven met de 
programma’s van Tjeko Live.

world of sport theater world of play world of leisureworld of     imagination
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‘Creativity and imagination 
are like muscles: if you don’t 

use them, you lose them.’ 
– David Elkind, psycholoog
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Het mooie van werken met kinderen, is dat het is 
als zaaien. Als wat wij aanbieden wortel schiet, 
en door de volwassenen om hen heen wordt 
gevoed, zal het groeien en vrucht dragen. Bedenk 
je het effect als we bij de kinderen van vandaag 
creativiteit, inventiviteit, initiatief en zelfbewustzijn 
planten… Zij zijn de volwassenen van morgen.

SPELEN BIEDT PERSPECTIEF
Kinderen die meer spelen, leren zichzelf kennen. 
Ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed 
in zijn. Ze zijn beter in staat met andere kinderen 
samen te werken, ze zijn taalvaardiger en socialer. 
Ook kunnen ze beter oplossingen voor problemen 
bedenken.

Spelen gaat niet over presteren, een kind kent 
geen faalangst of zorgen wanneer het speelt. Een 
kind ontwikkelt een meer positieve houding ten 
opzichte van zichzelf én ten opzichte van andere 
kinderen wanneer het speelt. Kinderen die spelen 
en positief gestimuleerd worden, zijn levenslustige 
kinderen.

Dat is echter niet alles. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat meer spelen en meer 
speelmogelijkheden op de lange termijn extreem 
gunstige gevolgen heeft. Op jonge leeftijd meer 
kunnen spelen, betekent:
·  Een toename van 44% in het slagen voor de 

middelbare school
·  Een toename van 17% in het halen van een 

bachelor
·  Een toename van 42% in jaarlijkse inkomsten

Onderzoek heeft ook aangetoond dat de sterkste 
indicatoren voor succes op de lange termijn, 
níet de vaardigheden zijn die onderwezen 
kunnen worden. Het zijn de vaardigheden die al 
spelend worden opgedaan: sociale vaardigheden, 
zelfbeheersing, probleemoplossend vermogen en 
creatief denken.

STIMULEREND LEIDERSCHAP
Wanneer lokale jongvolwassenen, leiders in 
ngo’s en personeel op scholen inzien wat spel en 
creativiteit betekent voor kinderen en kinderen de 
ruimte gaan geven om dit te ondervinden, brengt 
dat een verandering in leiderschap teweeg. 

Van puur autoritair zal dit gaan verschuiven naar 
meer democratisch, stimulerend leiderschap. 
Gezond leiderschap dat navolging zal vinden.

EEN GEZONDERE SAMENLEVING
Kinderen die door spelen fysiek, mentaal en 
sociaal-emotioneel beter zullen functioneren, 
groeien uit tot soortgelijke volwassenen. Als 
kinderen echt kind kunnen zijn, profiteert de hele 
samenleving daarvan. Voor ontwikkelingslanden is 
een vooruitgang als deze cruciaal – en dat begint 
bij een andere kijk op spelen.

We noemden eerder al de cijfers die laten zien 
dat spelen als kind invloed heeft op onder andere 
schoolresultaten, studie en inkomen. Als kinderen 
structureel de kans krijgen om meer te spelen en 
de positieve gevolgen daarvan gaan ondervinden, 
resulteert dit één op één in een gezondere 
samenleving.

De economie speelt in een samenleving een 
belangrijke rol. Ook op economisch vlak oefen 
we met Tjeko een positieve invloed uit. We 
verschaffen werk, we vullen een gat in de markt 
en we stimuleren financiële onafhankelijkheid. 
Lokaal staan we bekend als “fun park”, niet als 
liefdadigheid: dit bevestigt de zelfstandigheid en 
waardigheid van de Ugandese bezoekers.  

“Als kinderen structureel de kans krijgen om 
meer te spelen, resulteert dit één op één in een 
gezondere samenleving.”

 

HET RESULTAAT
Wij kunnen de status quo veranderen. Wat gebeurt er als kinderen 
gaan spelen zoals ze horen te spelen en volwassenen de waarde van 
kinderspel inzien? Dat levert een schitterend resultaat op.
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GEEF TIJD
Steek je graag praktisch de handen uit 
de mouwen of kun je helpen vanuit huis, 
bijvoorbeeld online? Stuur een mailtje naar 
ask@tjeko.info

 Investeer geld
Word maandelijkse donateur en investeer 
in de kinderen van Uganda. U vindt ons 
rekeningnummer ook op de achterkant van 
dit magazine of ga naar tjeko.info/doneer 

WERF EEN BASISSCHOOL
We hebben een supergaaf Nederlands 
basisschoolprogramma, waarmee we geld 
inzamelen. Leerkrachten en leerlingen zijn 
razend enthousiast! Introduceer Tjeko bij jou 
op school. Vraag een schoolpakket aan via 
ask@tjeko.nl

Ga mee naar Uganda
Beleef en ervaar Tjeko en de impact van 
spelen zelf: ga met ons mee naar Uganda. 
Heb jij zin in een geweldig avontuur? Neem 
contact op via ask@tjeko.info

 WORD DEVELOPMENT 
PARTNER
Heb je een eigen bedrijf of werk je bij een 
gaaf bedrijf? Word Development Partner van 
Tjeko en ondersteun Tjeko financieel door ons 
op te nemen in je mvo-programma. Neem 
contact op via ask@tjeko.nl
 

Direct antwoord op een vraag 
of meteen aangeven hoe jij wilt 
helpen? Bel 010 340 1911

  @TjekoNL

DE UITNODIGING
Allereerst willen wij iets voor jou doen! Nodig ons uit om het Tjeko verhaal 
te komen vertellen tijdens een volgende zakelijke bijeenkomst, netwerk 
bijeenkomst, kerkdienst of  inspiratie evenement. Door het Tjeko verhaal 
heen zitten mooi, grappige, ontroerende en motiverende boodschappen 
voor ieder publiek. Bel ons om de mogelijkheden te bekijken.

18  DE UITNODIGING

Jij kunt ons
  ook helpen!

Geef kinderen samen met 
ons de kans om echt kind te 
zijn. Zet je in op de manier 

die bij jou past!  
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Iedereen wil leuke dingen doen, maar weet je wat 

nog leuker is? Goede dingen doen! Bij Tjeko werken 

we met een team van enthousiaste mensen om 

goede dingen te doen! Dingen die voldoening geven. 

Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld waarmee je bijdraagt aan 

de levensvreugde van kinderen. Ver weg EN dichtbij! 

Zo gaan we met Tjeko LIVE op bezoek 
bij basisscholen, zoeken we connectie 
met nieuwe donateurs en schrijven 
we uitdagende spelprogramma's voor 
Afrika. Er is van alles te doen - en 
je werkt met een groep van leuke 
enthousiaste mensen. 

IETS VOOR JOU?
Stuur ons een mailtje of bel. 
We zoeken regelmatig nieuwe 
vrijwilligers en stagiaires met een 
hart voor kinderen, gevoel voor 
humor en een drive om andere te 
enthousiasmeren zich ook in te zetten 
voor het goede doel! 

Mail ons via ask@tjeko.info 
of bel met 010 340 1911

HET TEAM
complete?



  GELOOF JIJ OOK IN 
DE IMPACT VAN SPELEN? 
  Volg Tjeko! TJEKO.NL
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