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Beste jonge mantelzorger(s) 
 
Op dit moment ziet het ernaar uit dat jullie voorlopig nog niet naar school mogen. De 

regering heeft beslist dat we, ter bescherming van onze en andermans gezondheid, zoveel 

mogelijk binnen moeten blijven. Dat is natuurlijk niet leuk, want doordoor is het lastiger om 

af te spreken met vrienden en vriendinnen.  

In jullie gezin moet je misschien nog meer rekening houden met deze maatregelen, omdat 

iemand in jouw gezin extra vatbaar is voor het Coronavisrus. 

Door de Corona-crisis mogen wij geen groepsactiviteiten organiseren. Dat vinden wij 

natuurlijk hartstikke jammer. Daarom hebben wij dit 2becool-what-to-do-book voor jullie 

gemaakt. Met dit boekje hopen we jullie wat ideeën te geven waarmee je je thuis kunt 

vermaken. Alleen of samen met een familielid, je kunt zelfs een aantal activiteiten via de app 

met vrienden doen.  

Mocht je zelf ook leuke ideeën of tips hebben of een verhaal willen schrijven over hoe jij je 

vermaakt in deze periode? Achterin dit boekje staat hoe je dat kunt doen. Onder de 

inzendingen verloten we ook nog eens een tijdschriften bon. Best cool toch?! 

Veel plezier! 

Namens het 2beCool team 
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Paaseieren schilderen 
Het is bijna Pasen, misschien ga je wel lekker brunchen in de zon, chocolade-eitjes eten en 

natuurlijk paaseieren schilderen. Hier zijn een aantal tips waarmee jij toffe paaseitjes 

creëert.   

Waar begin je mee? 

Misschien wel het allerbelangrijkste; voorkom een kliederboel en kook de eieren voordat je 

ze gaat verven ;-) 

 

Verven met natuurlijke kleurstoffen 

Om de eieren nog unieker te maken, kan je er voor kiezen om de eieren alvast een basiskleur 

te geven. Dit kan je doen door ze te koken in natuurlijke kleurstoffen. Een paar voorbeelden 

van natuurlijke kleurstoffen zijn: 

 bieten (licht rood) 

 schillen van een limoen of sinaasappel, wortel of selderijzaad (licht oranje) 

 kurkuma, koenjit of saffraan (geel) 

 spinazieblaadjes (licht groen) 

 bosbessen (blauw) 

 sterke koffie, koffiedrab of uienschillen (beige/bruin) 

 

Aan de slag 

Leg de eieren (voorzichtig) op de bodem van de pan en doe er water bij zodat ze onder 

water komen te liggen. 

Voeg een theelepel azijn toe, waardoor de kleur sterker wordt. Voeg nu de natuurlijke 

kleurstof toe. 

 

Laat de eieren een kwartier koken. 

Kijk na een kwartier hoe de kleur van 

de eieren is. Als ze dan nog niet 

genoeg gekleurd zijn kun je de eieren 

een nacht in de koelkast laten staan, 

bedekt met het kleurmiddel.   

Je kan ervoor kiezen de eieren hierna 

niet meer te schilderen, want door de 

natuurlijke kleurstoffen, kan je de 

eieren nog gewoon opeten! 
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Verven met nagellak 

Een andere manier om eieren te beschilderen is 

met nagellak. 

 

Wat heb je nodig? 

- Eieren 

- Vrolijke kleuren nagellak 

- Tandenstokers/satéprikkers 

- Schaaltje met water op kamertemperatuur 

 

Aan de slag 

Stap 1: Doe een beetje nagellak in het schaaltje water. Voor een leuk effect kan je 

verschillende kleuren gebruiken en met de nagellak rondjes of andere figuren maken. Om er 

patroontjes in te krijgen kan je met de tandenstoker het mengsel roeren. 

 

Stap 2: Dip het ei snel in de nagellak. Het is verwonderlijk hoe de nagellak en het water zich 

scheiden van elkaar. Op deze manier is de helft van je ei nu bedekt met de kleurtjes. Verder 

kan je het ei verder nog schilderen om het helemaal af te maken. 

 

Meer tips of ideeën over passeieren schilderen? Kijk op https://artpub.nl/inspiratie/do-it-

yourself/paaseitjes-schilderen-tips-tricks  

 

In beweging 
Wij merken dat het moeilijk is om in beweging te blijven. Je gaat niet meer op de fiets naar 

school, geen speelpauze op het plein en de sportclubs zijn dicht. Om jou toch in beweging te 

krijgen heeft Zapp via hun website en YouTube een programma opgezet.  

Het is belangrijk om in beweging te blijven. Niet alleen voor je conditie, maar ook voor je 

hersenen. Daarnaast helpt het je om ‘lekkerder in je vel’ te blijven zitten. 

Geef het daarom maar eens een kans. Je kunt ook vragen of je ouders meedoen. Die kunnen 

ook wel wat extra beweging gebruiken! 

Op de website van Zapp kun je een home workout vinden speciaal voor kids.  

https://www.zapp.nl/programmas/zappsport-home-workout 

 

Naar buiten 

Zolang je nog naar buiten kan en mag, is het heel goed om elke dag even buiten te spelen, te 

wandelen of te fietsen met je broer, zus of ouders. Er zijn allerlei leuke initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld Berenjacht, zodat je onderweg ook nog wat leuks te doen hebt. 

Zoek eens op google voor een route bij jou in de buurt. 

 

https://artpub.nl/inspiratie/do-it-yourself/paaseitjes-schilderen-tips-tricks
https://artpub.nl/inspiratie/do-it-yourself/paaseitjes-schilderen-tips-tricks
https://www.zapp.nl/programmas/zappsport-home-workout
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Top 25 met spelletjes voor binnen  
1. Maak een speurtocht door huis, met allerlei opdrachten en vragen tussendoor, zoals spring 

als een kikker, teken een bloem, wat eet een eekhoorn? 

2. Hoe goed kennen kinderen hun lievelingseten? Speel een spel, waarbij de kinderen hun ogen 

dicht hebben en je ze geheimzinnige hapjes laat eten. Kunnen ze op basis van smaak raden 

wat ze eten? 

3. Maak wenskaarten voor familie, zoals opa en oma. 

4. Organiseer een picknick in de woonkamer – iedereen kan iets kiezen om klaar te maken. 

5. Probeer een geheugenspelletje bij de picknick zoiets als: ”in mijn picknickmand heb ik … 

ingepakt…” en noem vervolgens het voorwerp van de eerste persoon en ga zo het rijtje af. 

6. Markeer een evenwichtsbalk met afplakband op de vloer. 

7. Maak het gezellig met kussens en dekens en vertel verhaaltjes of kijk een film. 

8. Creëer je eigen Twister-spel met plakband en gekleurd papier. 

9. Altijd leuk een leuk spelletje voor binnen is het ouderwetse ‘verstoppertje spelen’. 

10. Probeer een concentratiespelletje door een aantal knuffeldieren neer te zetten en haal 

vervolgens eentje weg. Vraag dan aan de ander welke ontbreekt (kan ook tijdens 

videobellen). 

11. Knip plaatjes uit tijdschriften en kranten en maak een collage. 

12. Bak cakejes of koekjes voor een vriend of vriendin. 

13. Maak je eigen bowlingspel met lege flessen en een zachte bal. 

14. Maak je eigen memory spel. Knip een vel papier in vierkante stukjes en maak twee dezelfde 

tekeningen ( twee keer een zon, twee keer een auto etc. ) en dan spelen maar. 

15. Maak je eigen boeklegger. 

16. Plaats tussen jou en iemand anders een bal op borsthoogte en zie hoe ver je kunt lopen 

zonder het te laten vallen. 

17. Schrijf samen met een vriend(in) een verhaal. 

18. Maak een papieren slinger, en maak er toch een beetje een feestje van. 

19. Maak ontbijt op bed voor papa of mama. 

20. Maak dromenvangers , Jill laat op Youtube zien hoe 

het moet (Jill: DIY: dromenvanger maken). 

21. Zet een hindernisbaan op. 

22. Schilder of maak een tekening op karton, knip het in 

vormen en maak zo je eigen puzzel. 

23. Pimp een oud T-shirt, liefst met textielverf of pen. 

24. Maak armbanden en kettingen van macaroni of pasta 

(zoals penne, farfalle en fusili), en schilder ze in je favoriete kleur. 

25. Hinkelspel voor binnen, gebruik plakband op de grond voor het maken van vakken. 
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Raadsels 
Je hersenen kunnen zo nu en dan wel wat oefening gebruiken. Onderzoek heeft namelijk 

uitgewezen dat je het brein kan trainen door het flink aan het werk te zetten. Dus hoe meer 

jij je hersens uitdaagt om lastige vraagstukken op te lossen, hoe slimmer je wordt! 

Daarom hebben we hier  een aantal lastige raadsels voor je om een beetje te kunnen 

oefenen. Slechts een klein aantal mensen kan de vraagstukken in één keer oplossen zonder 

foute antwoorden te geven. Lukt het jou de raadsels op te lossen?  

 

 

  

 

Antwoord raadsel 1………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Antwoord raadsel 2………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Antwoord raadsel 3…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Heb je je antwoorden opgeschreven? En wil je nog meer raadsels? 

Kijk dan op: https://viralmag.nl/8-onmogelijk-raadsels-waar-je-hersens-van-gaan-kraken 

  

https://viralmag.nl/8-onmogelijk-raadsels-waar-je-hersens-van-gaan-kraken
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Socializen met de Houseparty-app 
Houseparty is een sociaal netwerk dat draait om het videochatten met vrienden, familie en 
collega's. Deze videochat-app komt nu tijdens de coronacrisis dus erg goed van pas. 
 
Met Houseparty kun je videochatten met vrienden, 
familie en klasgenoten en deze videochat-app biedt 
uitkomst nu we van de overheid zoveel mogelijk 
thuis moeten blijven.  

Houseparty is niet zo maar een videochat-app, je kan 
er ook facemail en notities mee versturen en 
spelletjes met vrienden spelen. Je kan het vergelijken 
met een echt feestje dat je thuis organiseert, er 
lopen mensen binnen en er gaan een paar weg. 
Iedereen ziet wie er binnenkomt en kun je ook zelf 
zomaar ‘binnenlopen’.  

Meer weten of een instructiefilmpje kijken?  https://androidworld.nl/tips/houseparty-app-
videochatten/  

Andere opties zijn: 
Videobellen en spelletjes spelen met je contacten https://happening.im/ 
Samen je series en films kijken met Netflix party https://www.netflixparty.com/ 
Online bordspellen spelen met andere gebruikers via  https://nl.boardgamearena.com/ 

Vraag eerst aan je ouder(s) toestemming voordat je zomaar een app download! 

 

Praatpot 
Met een praatpot kun je elkaar vragen stellen of over onderwerpen praten die je belangrijk vindt.  
 
Wat moet je doen? 

 Knip alle vragen uit en stop ze in een pot.  

 Heb je zelf nog vragen? Doe die dan ook in de pot.  

 Misschien hebben je ouders, broer of zus ook vragen die zij in de pot willen stoppen? 
 
Hoe gebruik je de praatpot? 

 Wanneer je met elkaar aan tafel zit of  wanneer je met zijn allen samen bent,  kun je de pot 
op tafel zetten.   

 Pak allemaal om de beurt een vraag uit de pot en beantwoord de vraag zo goed als je kan.  

 Luister goed naar elkaar en vraag eventueel om meer uitleg. 

 Er is geen goed of fout antwoord! 

 Je mag zo veel rondes doen als jullie leuk vinden! 

 Vragen mag je terug stoppen in de pot, want misschien geeft jouw broer of zus wel een heel 
ander antwoord. 
 

https://androidworld.nl/android-apps/sociaal/houseparty-group-video-chat.html
https://androidworld.nl/tips/houseparty-app-videochatten/
https://androidworld.nl/tips/houseparty-app-videochatten/
https://happening.im/
https://www.netflixparty.com/
https://nl.boardgamearena.com/
https://cdn3.androidworld.nl/media/images/2020/03/23/Conversation_8_People.jpg
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Wat helpt het best als je boos 
bent? 

 
Waarom worden mensen ziek? 

 
Wat gaat beter als je samen bent? 

 
Wie kan het best luisteren? 

 
Wat zou er gebeuren als je echt 
alles al zou weten? 

 
Blijven mensen voor altijd 
bestaan? 
 

 
Is tijd belangrijk? 
 
 

 
Hoe weet je of iets normaal is? 

 
Wat zal nooit veranderen? 

 
Wat kun je leren van ziek zijn? 
 
 

 
Wie verdient er echt een knuffel? 

 
Met wie kan jij het beste praten? 

 
Moet je altijd eerlijk zijn? 
 
 

 
Moet je altijd zeggen wat je 
denkt? 

 
Kunnen anderen alles van jou 
weten? 

 
Wat herken je van jezelf in een 
ander? 
 

 
Kan een plant pijn hebben? 

 
Wordt iemand ook echt gelukkig 
als je hem of haar geluk wenst? 

 
Kan iedere dag bijzonder zijn? 
 
 

 
Naar wie kijk je op? 

 
Wat maakt je verdrietig? 

 
Wat maakt je blij? 
 
 

 
Wat vind je stom? 

 
Wat doe je het liefst? 

 
Variatie? 

 Natuurlijk kun je ook een grappige versie maken, zodat je ook kunt lachen met elkaar. Bijv. 
Wat is je grootste blunder? Wat is je raarste droom? Wat zou je doen als je i.p.v. een jongen 
een meisje was of andersom? 

 

Bron: Praatpakket voor ‘naasten in beeld’  alle opdrachten en ook tips voor je ouders vind je op deze 

website: https://www.naasteninbeeld.nl/praatpakket/ 

  

https://www.naasteninbeeld.nl/praatpakket/
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Handtekenen  
Dit is een manier om naar jezelf te kijken. Het is niet zo moeilijk, het is zelfs wel leuk!  
 
Benodigdheden: stiften, gekleurd papier, pennen. 
 
Wat moet je doen? 
Je trekt je hand over op een vel papier.  
In iedere vinger schrijf je een woord. Dat woord hoort een beetje bij de vinger en slaat op 
jouw eigenschappen: 

 Duim: Wanneer je je duim op steekt is dat meestal positief, een pluim. Kun jij jezelf 
een pluim geven? Een complimentje? Schrijf dat maar in je duim, een mooie 
eigenschap. 

 Wijsvinger: Wat doe je daarmee? Daarmee wijs je meestal iets of iemand aan. Met je 
wijsvinger wijs je naar je ambitie. Dat betekent wat je later in de toekomst wilt 
worden of doen. Dat kan te maken hebben je school of beroep, maar ook met een 
manier van leven. Wil je later voor iemand zorgen, eigen baas zijn, gelukkig worden 
of meer aan jezelf denken, grenzen stellen of brandweer worden zodat je mensen 
kan redden of een studie volgen… verzin het maar. 

 Middelvinger: Wat is dat wanneer je die gebruikt? Ohh eigenlijk is de middelvinger 
wel heel handig, zonder die vinger kunnen we dingen helemaal niet goed vastpakken. 
Maar het gebaar wat we ermee maken is natuurlijk negatief. Schrijf iets in je 
middelvinger wat je stom vindt, iets in je omgeving of in het algemeen. Waar heb je 
een hekel aan? 

 Ringvinger: Snel weer terug naar iets positiefs. De naam zegt het eigenlijk al 
ringvinger. Wanneer krijg je een ring? Wanneer je trouwt. Schrijf in je ringvinger niet 
met wie je wilt trouwen, maar aan wie je trouw bent. Wie zijn de mensen die het 
meest dichtbij je staat. Aan wie ben je trouw? 

 Pink. Wat zou die kleine pink kunnen zijn? Het is maar een kleintje, maar hij heeft 
grote hoop. In je pink mag je een wens opschrijven. En dan niet een nieuwe voetbal 
opschrijven, maar een wens, zo groot of klein als je zelf wilt. Voor jezelf of voor een 
ander.  
 

Tips! 

 Vraag of je vader of moeder de vragen wil stellen per vinger. 
Dan kun jij je concentreren op de hand en het invullen van 
de vingers.   

 Bespreek je hand na: Over welke vinger wil jij wat vertellen? 
Waarom heb je dat geschreven? Zou je dit aan je 
vrienden/vriendinnen laten zien? 

 Ga aan de slag met kleurtjes, om die hand kunnen ringen en 
armbanden, nagels die mooi gelakt kunnen worden etc… 
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Prijsopdracht  
 

Heb jij nou een leuke tip, een eigen (strip)verhaal, gedicht of ander idee dat je wilt delen met 
andere jonge mantelzorgers? Bijvoorbeeld over hoe je nu je tijd doorbrengt tijdens de 
Coronacrisis? Dan hopen we dat je dat met ons wilt delen.   
 
Stuur jouw inzending in vóór 24 april 2020 naar info@2becool.nl en vermeldt daarbij dat het 
gaat om de prijsopdracht.  
Vergeet niet je naam, leeftijd en woonplaats erbij te zetten! 
 
De leukste inzendingen publiceren op onze 2becool website en/of facebookpagina of 
misschien wel in het volgende 2becool-what-to-do-book! 
We verloten onder alle leuke inzendingen een tijdschriftenbon! 
 

Meer tips en adviezen? 
Kijk op onze facebookpagina voor actuele tips, adviezen en overige activiteiten die je kan doen 

tijdens de coronacrisis. 

 

mailto:info@2becool.nl

