De presentatie (oproep om een kind te steunen)
Doel

-

Aanpak

Onder de aandacht brengen vh Kinderadoptieplan
Overtuigen dat het sponsoren van een kansarm kind
een van de beste manieren van hulpverlenen is
Sponsors werven

Je presentatie komt nadat de mensen al veel
Gehoord hebben: kindermoment, liederen, preek.
Jouw rol is om de mensen een bevestiging te geven dat het
goed is om een kind een toekomst te geven. Dat doe je
door hen te inspireren en contact te maken:
-

Het hart raken van de toehoorder doe je niet door iets
voor te lezen, maar door
Kijk de mensen aan
Stel een vraag aan het begin
Beeldmateriaal ondersteunt

Duur vd presentatie

-

Maak het niet te lang, anders haken mensen af
Max 10 minuten
Gebruik niet te veel sheets. Max 10

Opbouw vd presentatie

-

Inleiding: Stel jezelf voor. Noem je thema. Eventueel de
inhoud van het verhaal.
Midden: Dat is je verhaal. Zie het onderdeel
‘middenstuk’
Slot: a) je wilt dat het publiek met de overtuiging naar
huis gaat dat de hulp aan één kind geen druppel op de
gloeiende plaat is
b) Dat ze in actie komen om sponsor te worden

-

Middenstuk van je
presentatie

Geef je publiek argumenten om tot een keuze te komen.
Dat kunnen feiten en emoties zijn. Voor de feiten zie de
website. Voor Emotie zie het YouTube kanaal.

Variatie in je presentatie

-

Spreken
Beelden laten zien
Muziek
Interactie met publiek (maak bv een woordenspin)
Deel chocomuntjes of hartjessnoepjes uit
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Wie

Als voorzitter van de zendingsraad hoef je de presentatie
NIET zelf te geven. Is er iemand in je kerk die makkelijk
voor een groep praat én passie met kinderen heeft?

Achtergrondinformatie van
het Kinderadoptieplan

Onze missie, geschiedenis, organisatie en de aanpak

Beeldmateriaal

YouTube kanaal
Facebook pagina
Instagram account
Website

PowerPoints

Sjabloon en kant-en-klare presentatie

Vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen vind je hier.
Staat je antwoord er niet bij, dan kun je contact opnemen
met de coördinator van het team Désirée Veening:
06-29011653 of coordinator@kinderadoptieplan.nl.

Logo

Kun je hier downloaden
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