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Neem dan contact op met uw lokale roefelcomité. In
circa 120 gemeenten is zo’n comité actief. De gegevens van het roefelcomité bij u in de buurt vindt u
hieronder. De contactgegevens vindt u in het colofon.
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Wat is de Roefeldag?
De naam ‘Roefeldag’ komt van het Belgische woord ‘roefelen’ wat snuffelen of
ontdekken betekent. Op de Roefeldag mogen kinderen een kijkje nemen achter
de schermen in de volwassenenwereld. Ieder jaar gaan in circa 120 Nederlandse
gemeenten zo’n 30.000 kinderen op ontdekkingstocht bij meer dan 4.000
bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen. U kunt daarbij een belangrijke plaats innemen: stel uw bedrijf een (mid)dag per jaar open voor roefelende
kinderen!

Het idee achter de Roefeldag

Roefelen kan het hele jaar door

Alle kinderen in Nederland moeten de kans krijgen
zich op een goede en speelse manier te ontwikkelen. De Roefeldag biedt de kinderen tal van
positieve ervaringen waarmee ze de wereld om hen
heen spelenderwijs leren kennen. In de loop van
de jaren is de roefeldag uitgegroeid tot een succesvol en gewaardeerd project.

De Roefeldag vindt niet op een vaste dag in
het jaar plaats. Roefelen kan het hele jaar door!
Wanneer de roefeldag bij u in de buurt plaatsvindt,
is afhankelijk van het lokale roefelcomité en uw
mogelijkheden. De roefeldag is een buitenschoolse
activiteit en vindt meestal plaats op een woensdagmiddag of een zaterdag.

Uw bedrijf als roefelplaats

Publiciteit

Het is voor een kind geweldig om een dag mee
te maken in de wereld van de volwassenen. Uw
bedrijf of instelling kan daar een steentje aan bijdragen door een dag een roefelplaats te zijn voor
een groepje kinderen. Leuk voor de kinderen, maar
ook leuk voor u! Het biedt u de kans om uw organisatie te presenteren, informatie over te dragen en
betrokkenheid te tonen naar uw werknemers. Het
kan een verrassing zijn om uw eigen bedrijf eens
door kinderogen te zien.

De Roefeldag komt zowel lokaal als
landelijk regelmatig in de publiciteit. De roefelcomités coördineren de verstrekking van publiciteits- en promotiemateriaal en onderhouden contact met de lokale overheidsdiensten en de pers.
Maar als u zelf ideeën hebt, kunt u deze natuurlijk
altijd met het lokale roefelcomité bespreken.

Wie komen er in uw bedrijf roefelen?
De Roefeldag is voor alle kinderen tussen de 7 en
13 jaar.

Organisatie Roefeldag
De Roefeldag is een landelijke activiteit, maar
wordt op lokaal niveau georganiseerd door de roefelcomités. Deze comités zijn uw aanspreekpunt en
bestaan uit enthousiaste ouders, vrijwilligers en/
of professionals. Zij organiseren de dag, werven de
kinderen en de bedrijven en zorgen voor voldoende
begeleiding van de kinderen op de
dag zelf. U hoeft zich daarover dus geen zorgen te
maken. Daarbij zijn de groepjes kinderen klein
(4 tot 8 kinderen).

Aandeel in de Jeugd
Als roefelplaats krijgt u automatisch een ‘Aandeel
in de Jeugd’. Dat is een symbolische actie om
uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen
en duidelijk te maken, dat u met uw tijd en het
openstellen van uw organisatie daadwerkelijk wilt
investeren in de toekomst van de jeugd. Om dat
te laten zien, ontvangt u van het roefelcomité een
A3-poster en een certificaat.

Roefelfilm
Wilt u met eigen ogen eens zien wat de Roefeldag
inhoudt? Vraag dan uw lokale roefelcomité naar
de informatiefilm over de Roefeldag (17 min.). Zij
laten hem u graag zien!

Doe ook mee en bied
een roefelplaats!
Wat wordt er van u verwacht?
Het lokale roefelcomité zorgt in principe voor alles.
Het enige dat u hoeft te doen is uw bedrijf of instelling een (mid)dag ‘open’ stellen als roefelplaats. En
natuurlijk mensen vrij maken die deze dag een klein
groepje kinderen rondleiden en ze ook echt de mogelijkheid bieden om een handje mee te helpen.
Voor meer informatie kunt u terecht het lokale
roefelcomité.
Wij zijn blij met iedere organisatie die zich aanmeldt.
Denk niet: wij hebben niet iets spectaculairs te bieden. Kinderen vinden namelijk dingen, die voor u
heel normaal zijn, vaak erg spannend. En u kunt als
bedrijf iets doen voor de kinderen uit uw omgeving.

5 Roefelredenen om mee
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U levert een bijdrage aan een leuke en
leerzame dag voor kinderen.
U genereert positieve publiciteit voor uw
bedrijf.
Aan uw werknemers en (potentiële) klanten
kunt u uw maatschappelijke betrokkenheid
laten zien.
Als symbool voor uw investering in een goede
toekomst voor de jeugd ontvangt u een
‘Aandeel in de Jeugd’ in de vorm van een
certificaat.
Het lokale roefelcomité biedt u promotiemateriaal aan in de vorm van roefelposters.
U kunt daarmee aan uw omgeving laten zien
dat u meedoet aan deze bijzondere activiteit.

Wilt u zich aanmelden als roefelplaats?
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heb jij wel eens geroefeld?

