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Het eerste buurtverbeterboek voor kinderen met lef.
en andere mensen
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In dit boek laten we zien hoe met hele simpele dingetjes buurten 
mooier worden. Je leert er hoe je een crossbaan maakt, een kleine 

bakkerij begint, gitaar speelt voor pakes en beppes of een moestuin 
maakt voor de buurt.

Simpel, want... 

Hoi!

Jimp
Jimp

Jimp
Jimp

Jimp

Als iedereen goed zorgt voor zijn buurt,

dan hebben alle buurten het goed! 

Dingen zien, bedenken en doen om de buurt te verbeteren... Dat noemen we Jimpen.

Jimp je met ons mee?

http://www.jimpdekrimp.nl
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Ben jij een kind

met lef?
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Ben jij een kind

met lef?

Dan kunnen we je hulp goed gebruiken.
Dat is geen grap.

 Sommige dorpen en buurten worden saai. 
 Grote mensen weten niet altijd hoe ze daar wat aan kunnen doen. 
 Ze zijn vergeten hoe simpel het is om de wereld mooier te maken. 

 

Ben jij het niet? Dat geeft niks. Iedereen heeft zijn eigen
talenten. Geef dit boek dan gewoon kado aan iemand, 
die het volgens jou wel kan! 

Kinderen weten dat vaak wel. Denk maar mee. 
Kinderen tekenen en bouwen. 
Ze maken van een leeg blaadje een vliegtuig, of een hut in een boom.  
Ze kunnen van een doos een auto maken.  
Kinderen hebben fantasie. Die kinderen hebben we nodig.

Daarom hebben we een test gemaakt. 
Kom jij de 3 testen goed door? Dan gaat het zeker goed komen! 
Je verdient dan een eerste certificaat. En dan willen we je graag in 
ons team!

.  

Maar. Pas op! Sommige kinderen vinden juist dat slimme denken ‘kinderachtig’.  
Ze zeggen, ‘Ik ga echt niet in een doos spelen’.  
Ze zeggen dat dan met zo’n hoofd van ‘tsssss, dat is niet goed.’ 
Die kinderen, daar hebben we dus niks aan. 

te oud

te jong

te bang
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Test 1
Kan  jij hier dingen bij kleuren 
waardoor het plaatje 
vrolijk wordt?
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omdat... je dan ook achterstevoren kan denken

omdat... je dan de scheetjes van het paard beter kan ruiken

omdat... je dan...  

Test 2
Kun jij bedenken waarom het een goed idee is om  
 andersom op een paard te zitten? 
 
De test is geslaagd als je 3 redenen kan bedenken.

1. 

2.  

3.
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Test 3
Volwassenen vragen zich vaak af 

‘Is dit glas halfvol of halfleeg’? 

De kinderen die we nodig hebben, 
vragen zich dat niet af, maar vullen 
het glas als ze een vol glas willen. 

Of legen het als ze een leeg 
glas willen. 

Als je heel hard in het rietje blaast, 
krijg je vast het water er uit...
Of gewoon het glas onder de kraan houden...

De  test is geslaagd als je 3 
manieren kan tekenen of 
schrijven om het glas vol 
of leeg te krijgen. 

1.

2. 

3. 
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Als je heel hard in het rietje blaast, 
krijg je vast het water er uit...
Of gewoon het glas onder de kraan houden...

Ben je geslaagd?

vink als je test 1 hebt gehaald

vink als je test 2 hebt gehaald

vink als je test 3 hebt gehaald

 Kan jij een nieuwe  
  test bedenken?

Schrijf of teken je 
test hier. 

Maak een foto en
stuur hem op naar
jimp@jimpdekrimp.nl

Heb je de 3 testen gehaald? Gefeliciteerd!! 
 
Je bent een Jimper! 
 Je mag het certificaat op de volgende pagina invullen!

http://www.jimpdekrimp.nl
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Mijn naam is:

Dit wil ik verbeteren:

Certificaat 

  van  fantasie
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De
 L
OL
-t
heo

rie

De LOL-theorie is een theorie om in je oren te knopen. 
Om dingen voor elkaar te krijgen, is het vaak belangrijk dat je andere 

mensen meekrijgt. Zeker als je de buurt mooier wilt maken, bijvoorbeeld om 
geen afval meer op straat te gooien of ... om meer speelplekken voor elkaar te 

krijgen. Of... Nou ja, je begrijpt het wel.   
 

En mensen meekrijgen, dat is best moeilijk. Mensen zijn gewoonte-dieren 
zou je kunnen zeggen. Ze veranderen niet graag. Zeker niet als ze 

ouder en serieus zijn. En nu komt het mooie! Uit onderzoek blijkt 
dat LOL, ja gewoon plezier, fun, een lach super-belangrijk 

zijn om dingen voor elkaar te brengen. Kijk maar eens 
op de website voor gave filmpjes.

Stop de tijd. 

Ga aan de slag, met lol!

Het is TIJD

om te starten

En. Maak je daarbij 
vooral niet druk. Drukte 

dat levert niks op. Heb jij het idee 
dat mensen die zich druk maken nou 

echt meer voor elkaar krijgen?
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 De wereld 

   verbeteren  
Jij hebt de goede fantasie. Laten we aan de slag gaan. Als iedereen wat kleins doet, maken we met z’n allen iets heel groots. Jimpen is het verbeteren van de buurt met simpele mooie plannen. Jimp de Krimp is het verbeteren van de buurt om Krimp tegen te gaan.  

 
Het boek zit zo in elkaar:

Deel 1:  Zo word je een verkenner 
Je leert kijken en zien om de wereld te verbeteren. 

Deel 2: Dit kan je doen 
Het best is om soms af te kijken wat anderen hebben gedaan en bedacht. Daar kun je veel van leren of nog betere plannen bedenken. In deel 2 vind je inspiratie van ideeën die bedacht en uitgevoerd zijn met kinderen uit Friesland. 

Deel 3: Jouw beurt om te ondernemen.Ga aan de slag!

Deel 4: Krimp, wat is dat?
Wat is krimp eigenlijk? We leggen uit wat het betekent voor Friesland. En dan begrijp je nog beter waarom we elkaar nodig hebben.

Klaar voor het echte werk? 

Begin zo simpel mogelijk en laten wij - Jimpers - ons steeds meer uitdagen om elkaar te laten zien hoe het kan. Je kunt 
een er foto’s van maken en opsturen naar jimp@jimpdekrimp.nl of gewoon voor jezelf houden.

http://www.jimpdekrimp.nl
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 1
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Buurtanalyse: de ee
rste stap

Wil je de buurt verbeteren?  

Begin door de buurt te verkennen. Loop door je buurt.  

En kijk, luister en ruik hoe het nu is.  

 
Wat vind je goed en wat kan volgens jou beter?

 
Met een duur woord heet dat: een buurtanalyse.

 En dat is zo simpel als kijken, ruiken en luisteren.

Tips 

voor de buurtana
lyse

1. Zorg dat je altijd een notitieboekje, een pen en een plastic zakje hebt.

Zelf een notitieboekje maken voor je veldwerk? Kijk op de volgende 

pagina. 

2. Verzamel bewijsmateriaal: met foto’s, maar ook dingen die je in de buurt 

vindt. Om ze te bewaren laten we je op de volgende pagina zien hoe dat 

kan.

3. Wanneer je alleen bent kan je je beter concentreren, waardoor je meer 

ziet en hoort. Maar als je samen bent, hoor je sowieso meer.

4. Goed veldwerk, betekent ook dat je goed oplet of je mensen, natuur en 

dingen niet kapot maakt. 

 
5. Als iemand je vraagt wat je aan het doen bent, is zelfs de grootste 

bemoeial wel tevreden als je zegt 'ik verricht onderzoek en voer nu een 

analyse uit.'
 
6. Verwacht het onverwachte, laat je verrassen.

Lo
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Buurtanalyse: wat je nodig hebt

Het allerbelangrijkste voor de buurtanalyse ben jij. 
Jij en de buurt.  
 

Lo
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Maak je eigen buurtanalyse-boekje

Niks zo leuk als je eigen
notitieboekje maken. 
Van 1 A4-blaadje maak je 
al een echt gaaf boekje.
 
Bedenk een goede 
voorkant voor jouw eerste 
buurtanalyse!

Wil je liever een filmpje zien hoe je het kan maken? 
Kijk hier: http://jimpdekrimp.nl/inspiratie.html

www.jim
pdekrim

p.nl
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Onderzoek je buurt
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Hulpmiddelen voor analyse

En dan ga je op pad. Als onderzoeker. Je wilt weten wat jij kan 
doen om de buurt beter te maken. 

Dan moet je dus wel weten waar nu problemen zijn.
Hierbij wat hulpmiddelen om te kunnen 
achterhalen wat er aan de hand is in jouw buurt.  

Echt mooie dingen hoor je pas, als je vragen stelt die je echt interesseren.  

Wat wil jij weten over je buurt?

Schrijf je vragen hier op. 

www.jim
pdekrim
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Kijk af en toe eens omlaag

en kijk ook eens omhoog
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Maak een 

    schatkist
voor een supervondst

Een klein idee of voorwerpje is 
vaak het begin voor een SUPERIDEE

1 Knip uit (of trek over) langs 
de buitenranden.

2 Vouw langs de 
stippellijnen

3 Smeer de kleine 
flapjes, 1, 2, 3 en 4 in 
met lijm en zet het 
vast aan de binnen-
kant van de schatkist.

www.jim
pdekrim
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Maak een 

    schatkist
Verzamel spullen uit de buurt

Om de buurt goed te 
analyseren, is het altijd handig 
wat gevonden spullen mee te 
nemen naar huis. 

Zo kom je later misschien nog 
eens tot nieuwe inzichten*. 

*Inzicht is dat je snapt hoe 
iets in elkaar zit. 
Bijvoorbeeld: hoe komt het toch 
dat er zo veel afval naast de 
afvalbak ligt? Je neemt een stukje 
mee en opeens zie je dat het lijkt 
of een vogel een stukje heeft 
opgegeten van het afval. En dan 
kom je tot het inzicht dat wellicht 
de vogels afval maken als ze iets 
uit de prullenbak halen.  
 
Volg je het nog? Soms duurt het 
gewoon even voordat je iets kan 
snappen. Dat is normaal. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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Schrijf hier op wat mensen 

hebben gezegd.

Hoe zag jouw buurt 

 er vroeger uit?

 
Vraag aan mensen wat er vroeger wel was en nu niet meer.  
Vraag ze wat ze mooi vinden en wat niet. 
Vraag ze wat ze zouden willen.

 
Kleur alles wat er vroeger was in je buurt.

www.jim
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Kleur alles wat er nu is in je buurt.

Schrijf hier op wat je hebt 

ontdekt in de verschillen 

tussen vroeger en nu. 

Heb je ontdekt wat je 

interessant zou vinden 

in jouw buurt?

Hoe ziet jouw buurt 

   er nu uit?
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Wat voor natuur is er

bij jou in de buurt?
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Schrijf hier de 
mooiste uitspraken op die je 

hoort over je buurt.
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Ga op pad

Ga op pad en bekijkje buurt.
 
Wat maakt je buurt mooi?
En wat kan je buurt nog veel mooier maken?

http://www.jimpdekrimp.nl
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Analyse onderzoek 1:

Wat me opvalt:

Wat mensen zeggen:

Wat ik kan veranderen:

http://www.jimpdekrimp.nl
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Analyse onderzoek 2:

Wat me opvalt:

Wat mensen zeggen:

Wat ik kan veranderen:

www.jim
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Analyse onderzoek 3:

Wat me opvalt:

Wat mensen zeggen:

Wat ik kan veranderen:

http://www.jimpdekrimp.nl
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Eerste idee in een brei
Na een eerste analyse, heb je vast een aantal ideeën over wat je zou kunnen doen. Schrijf ze allemaal 
op. Als je alle eerste ideeën gaat opschrijven. Ga helemaal los.  

Wacht! Voor je begint.. Er zijn wel een paar dingen verboden. 
Dat klinkt vast gek, maar het is wel waar.  Want je kunt een goed idee vermoorden. 

Kom maar met een 
beter idee.

Het wordt toch 
nooit wat

Dat is veel te 
gevaarlijk

Droom maar 
lekker verder

Wacht maar 
tot je groot 

bent

Dat gaat 
nooit lukken

Zo werkt dat niet

Dat begrijp
je nog niet

Dat is veel te gevaarlijk

Dat h
ebben 

we al

eens ge
probe

erd

Mag n
iet

Kan ni
et

Weet n
iet.

Stom plan.

Leer eerst

maar eens

hoe het hoort

Ben je 

gek?

de cirkelmoord
van een goed idee

Verboden gedachten en uitspraken:

http://www.jimpdekrimp.nl
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Schrijf elke gedachte op 

 die jij hebt voor jouw buurt
 Schrijf links elke gedachte op die in je opkomt en rechts voor wie het belangrijk is. 
Dat mag voor jezelf zijn, bijvoorbeeld een speurtocht door de buurt. Maar het kan ook 
voor de pakes en beppes of voor mensen in een rolstoel.

http://www.jimpdekrimp.nl
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Schrijf elke gedachte op 

 Schrijf rechts elke gedachte op die in je opkomt en 
links voor wie het belangrijk is. 

 die jij hebt 

voor jouw 

buurt
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Schrijf elke gedachte op 

 die jij hebt voor jouw buurt
 Schrijf links elke gedachte op dat in je opkomt en rechts voor wie het belangrijk is. 
Dat mag voor jezelf zijn, bijvoorbeeld een speurtocht door de buurt. Maar het kan ook 
voor de pakes en beppes of voor de mensen in een rolstoel.

http://www.jimpdekrimp.nl
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Schrijf elke gedachte op 

 Schrijf rechts elke gedachte op dat in je opkomt en 
links voor wie het belangrijk is. 

 die jij hebt 

voor jouw 

buurt

http://www.jimpdekrimp.nl
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 Dit kan je doen

En, heb je een beetje een beeld gekregen van de buurt?Misschien borrelt het al en heb je al eerste ideeën gekregen.  En misschien ook niet.   
Hoe dan ook. Het helpt altijd om een kijkje te nemen bij wat anderen al hebben bedacht. En de 
eerste Jimpers zijn al aan de slag geweest. Hierna vind je hun ideeën. En het mooie?Je mag ze gewoon pikken. Want je weet het...

Beter goed gejat 
  dan slecht bedacht :-)Dus blader er maar lekker doorheen,  pik wat jij leuk vindt. Het is aan jou om zelf na te denken 
hoe jij het gaat uitvoeren, uitleg krijg je in deel 3. Dus volg niet alles klakkeloos op. Eerst zelf 
denken. En misschien weet jij wel hoe het nog mooier of beter kan!  
En als jij dan laat weten hoe jij het hebt gedaan, en we goede ideeën met elkaar delen, wordt het 
alleen maar beter!

Jimpen doen we samen.

www.jim
pdekrim
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Deel
 2

Dit 
kan

 je
 do
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Vul een datum
 en plaats in, kopieer en verspreid het Festival!

Op....................
organiseren we een 
JimpVerhalenFestival.

 
Doe mee: Schrijf een mooi verhaal uit de buurt 

op een papiertje. Vouw er een vliegtuig van 
en kom naar ...............

We schieten de verhalen door de lucht 
en lezen elkaars verhalen!

Ook als je alleen wil lezen welkom!

www.jim
pdekrim

p.nl
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Vliegtuig met een verhaal

1. Pak een mooi vel papier en 

2. Schrijf op dat vel een mooi verhaal uit 
de buurt.

Bijv. die ene keer dat je iemand iets 
moois zag doen of iets dat een 
glimlach bezorgt. 

3. Vouw er een vliegtuig van. En verspreid de 
mooiste verhalen door de lucht. 

 

BONUS:
Wil jij het groter 
aanpakken? 
Maak er een wedstrijd van.
 
“De mooiste verhalen 
vliegen door de lucht”-
wedstrijd.

4. En als je echt indruk wil maken: 
maak een elastiekje vast aan je 
vliegtuig en je vliegtuig gaat sneller 
dan een straaljager. 
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Lego op straat

Lego. Daar kun je een boel moois mee om de buurt 
op te vrolijken. Loop maar eens door een straat en 
zie waar je gaten kunt opvullen, nieuwe verhalen kunt 
verzinnen of zelfs boomhutten bouwen!

En als je geen lego hebt, maak je geen zorgen, het kan 
met bijna alles.

1. Verzamel lego en ander spul wat je goed 
kunt gebruiken voor straatversieringen.

3. Als je wilt dat het voor altijd blijft, zorg dan 
dat je ook lijm meeneemt. Als je dat niet 
wil, zorg dan wel dat je het weer opruimt. 
Vogels kunnen stikken in plastic. En dat zou 
juist jammer zijn voor de buurt. 

2. Loop door een straat of een buurt 
en kijk waar je iets bijzonders kan 
maken.

4. Je kunt zelfs een Lego-Route maken.  
Het is echt heel erg leuk om foto’s te maken
om anderen te inspireren!
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Vlinders - moeilijke versie (voor buiten)

1. Pak een paar plastic tassen, 
van een supermarkt bijvoorbeeld.

2. Knip voor elke vlinder vier vleugels uit. 
Twee zijn er steeds precies het zelfde.

2x

2x

3. Je gaat nu van metalen draadjes een vlinder-
geraamte maken. Gebruik licht-metalen draadjes. 
Bijvoorbeeld draad dat gebruikt wordt in de tuin, 
of voor het dichtmaken van vuilniszakken of... 

4. Om een vlinder te maken ga je aan 2 kanten 
van het geraamte de vleugels op het draad 
plakken. Met lijm. Dat is best wel lastig. Het vraagt 
even oefenen en geduld.

5. Laten drogen.

6. En dan heb je een stevige vlinder, 
je kunt nu de vlinders vouwen zoals 
je wilt.

7. Tijd voor wat lijm op de vlinder 
om de vlinder aan de muur te 
bevestigen!

Het is net makkelijker om dit 
met een lijmpistool te doen. 

Vraag daarvoor hulp aan een volwassene.

http://www.jimpdekrimp.nl


47

ww
w.

jim
pd

ek
rim

p.
nl

Vlinders op de muur

Hoe maak je een lelijke muur snel vrolijk? Dat kan vrij simpel 
met vlinders op de muur. Binnen kan dat met papier. Buiten 
heb je wel plastic nodig. Met een oud plastic tasje van de 
supermarkt kom je dan al heel ver. 
  
  

Vlinders - makkelijke versie (voor binnen)

 1. Pak een paar vellen mooi gekleurd papier.
 2. Leg de vellen op elkaar
 3. teken op het bovenste vel de vlinder

 4. Knip langs de lijntjes uit.
5. Vouw langs de randjes
6. Doe dubbelzijdig plakband onder de vlinder.
7. Plak ze op de muur. En klaar!!

 

BONUS 1: zoek plekken uit die wel 
wat vrolijkheid kunnen gebruiken. 
Een wc bijvoorbeeld of misschien 
een lelijke gang in de buurt. 

BONUS 2: Het mooist wordt het met 
verschillende kleurtjes en verschillen-
de maten. Trek eerst de vlinder over 
en maak daarna je eigen vlinders.

http://www.jimpdekrimp.nl
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Kinderen die een crossbaan zelf maken… Dat is helemaal 

geen gek idee.

Kijk maar eens op de website van Jimp de Krimp en je zult 

zien dat kinderen er ook de krant mee halen.

Goed nieuws dus voor de crossers!

http://www.jimpdekrimp.nl
mailto:http://jimpdekrimp.nl/inspiratie.html?subject=
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crossbaan

   
1. Zoek een gebied uit dat zich goed leent voor de crossbaan. 
Een braakliggend terrein in de buurt van een speeltuin? Mooi!

2. Zoek uit van wie de grond is. 
En vraag of je mag proef-crossen. 

3. Ga met een paar vrienden proef-crossen. Is het echt een fijn 
gebied? Bedenk met elkaar wat de plek goed maakt. 

4. Bedenk hoe je de crossbaan het liefst zou willen hebben. 
Waar wil je heuvels, waar een sprong. Maak samen een teke-
ning van je crossbaan. 

5. Overleg met de eigenaar en schrijf een brief naar de eigenaar. 
Als dat de gemeente is, naar de gemeente. Zeg dat je graag een 
crossbaan zou willen op het terrein en dat je al een tekening 
hebt gemaakt van hoe je het zou willen. Geef ook aan hoeveel 
kinderen het graag willen. 

6. Verzamel handtekeningen.

7. Mag het? Heb je toestemming? Ga met een paar 
vrienden aan de slag. Met een schep en flink wat 
geduld kan je een heel eind komen. Niet opgeven, 
gewoon elke keer verder gaan. Een heuvel maak je 
door er een berg grond op aan te brengen en dat kan 
het best door ergens anders juist een kuil te willen. 
Zo gebruik je de grond van de kuil voor de heuvel.

8. Nog mooier: stuur een stukje naar de krant over 
jullie plannen en vraag in dat stukje of iemand met 
een graafmachine mee wil helpen en of er misschien 
mensen zijn die zand over hebben. Wedden dat 
mensen gaan helpen? Vraag je ouders om mee te 
denken.

9. Bedenk welke regels belangrijk zijn en maak een 
bord. “Dit is een crossbaan voor en door kinderen. 
En dit zijn de regels: een helm op bij het crossen, 
het terrein opgeruimd houden, er mag niet gepest 
worden, etc.

Heel veel plezier!

Wil jij een crossbaan in de buurt?
Zo kun je het voor elkaar krijgen.

http://www.jimpdekrimp.nl
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zaadjes in 
tomaat

zaadjes in 
paprika
(de zaadjes hierboven komen uit 
een paprika)

zaadjes in 
bonen

TIP: Je kunt zaadjes kopen of proberen met je eigen zaad plantjes te kweken. 

Dat kan meestal goed met biologische groenten en met de andere soms wel 

en soms niet. Uit tomaat en uit paprika en uit bonen kun je de zaadjes halen. 

Laat ze 3 tot 5 dagen drogen en stop ze dan in een klein potje met aarde. Geef 

ze water, en doe er wat plastic folie overheen met gaatjes. Sommigen gaan 

heel snel. Bij anderen duurt het even. En soms lukt het niet. 

Gewoon nog een keer proberen. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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moestuin voor de buurt

Een moestuin kan heel leuk zijn om te maken voor 
de buurt. Dan kun je ervoor zorgen dat iedereen wat 
groente en fruit kan eten. Denk er wel aan dat een 
moestuin best wel wat werk is. Zo moet je bijvoorbeeld 
goed in de gaten houden hoe het gaat met je tuin, 
onkruid weghalen, water geven. Het leukst is het om 
een moestuin voor de buurt te maken met je klas of 
met een paar vrienden. 
Samen is het veel makkelijker. En leuker. 
 
Begin klein. Groter worden kan altijd nog. 
In een klein stukje grond, in een paar potten of in een 
moestuinbak. Als je het wilt doen voor de buurt, kijk dan 
of je een plekje kan vinden, waar mensen uit de buurt 
makkelijk bij kunnen, maar waar honden niet gaan 
poepen.  
 
Maak een bordje dat het een moestuin is voor de buurt. 
En zet er bij dat je klein begint en groot wil groeien. En 
dat iedereen er van mag eten. Want dan wordt het leuk! 
Dan eet iemand straks jouw tomaten op en wordt hij 
daardoor nog gezonder!

Op zich heb je genoeg aan een klein stukje grond. Je 
kan ook een moestuinbak maken. 

Dan ga je zaaien. 

De meeste planten vinden het fijn om eerste binnen te 
beginnen. In een klein potje of een kweekkasje. Ze zijn 
bij het ontkiemen nog heel makkelijk op te eten door 
vogels en slakken. En ze willen het graag warm hebben. 
Begin in een klein potje binnen en plant ze als ze 4 
blaadjes hebben, buiten in je moestuin.

Tip: maak dit samen met je ouders, een paar vrienden of je klas

Een moestuinbak maak je door een paar planken (liefst een paar oude planken die iemand over heeft) vast te spijkeren aan een balkje. In de bak kan je worteldoek doen. Worteldoek is een speciaal zwarte doek die ervoor zorgt dat de planten in de moestuinbak blijven en de grond ook, maar het water er wel uit kan, als het te veel heeft geregend. Zodat het geen zwembad wordt. De worteldoek kun je met spijkertjes of nietjes in het hout vastzetten. 

Als je straks groente hebt, eet het lekker op. En nog leuker, 
breng het ook langs bij mensen, maak je eigen ‘groentetas’. 
Je kunt er ook een klein bedrijfje van maken en er geld 
voor vragen. Dat is handig om later weer nieuwe zaadjes te 
kunnen kopen, of een goede zaag. 

Nodig voor je moestuinbak:  

• 8 planken die even lang zijn • 4 balkjes, iets langer dan 2 planken breed zijn
• handzaag om het op maat te zagen. 
• spijkers of schroeven;• aarde en worteldoek.

http://www.jimpdekrimp.nl
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Een levende WIGWAM
Mis je een leuke plek voor kinderen in de buurt? Je 
kunt natuurlijk ook zelf een hoofdkwartier maken. 
En om het een beetje geheim te houden, kun je 
een wigwam maken die niet opvalt in de natuur. 
Hier kan je dan met andere kinderen weer nieuwe 
plannen bedenken om de buurt te verbeteren. 

Nodig: 
Ongeveer 15 tot 20 wilgentakken van ongeveer 1,5 a 2 meter lang.Evt. een stukje binddraad, om de toppen losjes bij elkaar te binden

1. Wilgentakken verzamelen. Dat kan het best in 
het voorjaar. Ga samen met mensen die gaan 
snoeien. 

2. Knip van de wilgentakken de zijtakken af met 
een snoeischaar. En knip ook de onderkant 
schuin af. 

3. Maak een cirkel op de grond en maak gaatjes 
in de grond. In die gaatjes ga je de wilgentakken 
steken.

4. Steek de takken in de grond en bind de 
takken boven vast met touw.

5. Geef de takken water. En doe dat in het 
begin nog elke dag. Dan gaan de wilgen-
takken leven. En krijg je een boomhut op 
de grond.

http://www.jimpdekrimp.nl
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De beste plekjes uit de buurt
Soms zien mensen gewoon niet meer hoe 
bijzonder de plek is waar ze zelf leven. Vaak 
heeft elke buurt, elk dorp, elke stad, heel veel 
meer bijzondere plekjes heeft dan je zomaar 
zou denken. 

Een goed idee is dat jij een folder gaat maken met 
de mooiste plekjes uit jouw buurt. 
 
En dat kan van alles zijn. Een kerk, een mooie heg, 
een mooi huis of een bijzondere plant.  
 
Loop maar eens door je buurt. En teken daarna 
een kaart met alle mooie dingen. Zo maak je een 
wandelplattegrond voor andere mensen. 

En als je hem mooi vindt, kopieer hem dan. En geef 
hem aan mensen, of doe het door de brievenbus. 
Misschien is er in jouw buurt wel een VVV, dan kun 
je hem daar ook afgeven.  

En geloof me. Elke buurt is het waard om 
getoond te worden. En elke buurt verdient 
een mooie zelfgemaakte wandelkaart. 

Zo kun je heel veel mensen 
laten zien hoe mooi en 
bijzonder de buurt is. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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Foto: Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg (CC BY-SA 2.0)

Teken hier alvast een eerste idee. Gebruik een dikke stift.
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Groene Graffiti

Je kent het vast wel. Saaie straten of lelijke steegjes. Soms heb je van die lelijke muren die er niet uit zien. 
Een mooie tekening zou dan veel beter passen. Maar dat kan zomaar niet. Je mag natuurlijk niet zomaar 
ergens op gaan tekenen... Met mos kan dat wel. Mos mag overal groeien. En wat als jij gaat tekenen met 
mos? 

Dat is echt heel bijzonder. In het begin zie je dan nog niks en opeens gaat het mos groeien en komt je 
tekening te voorschijn! Dit is echt top. 
 
Wel even goed opletten, want mos is een belangrijke plant. Heel belangrijk ook voor vogels. Haal het dus 
niet zomaar overal van weg. Haal het weg uit je eigen tuin of van je eigen daken. En niet te veel. Een handje-
vol is meer dan genoeg. Laat de rest zitten en maak daarna van je eigen kweeksel weer nieuwe graffiti-verf.

Als je het een beetje goed doet, maak je de buurt mooier, zorg je voor meer mos voor meer vogels en ben 
je lekker bezig met graffiti zonder iets te beschadigen!

1. Verzamel mos

2. Spoel het mos 
goed af. 3. Doe de mos in een mixer 

met 2 kopjes yoghurt, en 2 
kopjes water. Voeg ook nog 
een theelepel stroop toe 
(liefst maisstroop of ahorn, 
maar anders wat je hebt)

4. Doe het in een potje, pak
een kwast en maak een 
tekening. Begin op een 
oude muur, in een hoekje. 

5. Spray de mos om de dag 
met een waterspuit nat.

Nodig:
- mos, 1 handje
- yoghurt, 2 kopjes
- water, 2 kopjes
- stroop
- een kwast
- een waterspuit
- een blender

http://www.jimpdekrimp.nl
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Een lach maakt beter

Soms zijn mensen in de buurt ziek. En niet iedereen krijgt zomaar 
mensen op bezoek. Wist jij dat mensen beter worden door een lach, 
wat humor en wat aandacht? Een goed gevoel is een heel goed 
medicijn. Niet voor niets zijn cliniclowns in ziekenhuizen zo belangrijk. 

Een bloemetje, een rode neus, of gewoon een grote lach... het kost 
bijna niks. 

De  eerste keer is het best wel een 
beetje eng. Want zit iemand wel op 
jou te wachten?  En wat als je wordt 
weggestuurd?

Jimpen is ook niet makkelijk en het vraagt wat oefening. 
Probeer het maar eens uit. Soms zul je iemand heel veel 
plezier doen. En soms gewoon even niet.  
 
Maar geloof me, ook als mensen even niet zeggen en je geeft 
toch een kaartje, zullen ze later zeggen 
‘Wat mij nou is overkomen... er stond zomaar een kind met 
een bloemetje aan de deur... dat was wel heel bijzonder!”

Daarom dit idee voor een betere buurt: ga eens kijken wat je kunt doen 
voor mensen in jouw buurt die ziek zijn. Breng ze een bloemetje, vertel een 
mooi verhaal of een goede mop.  
 
Natuurlijk zal niet iedereen de deur open doen. Daarom kan het ook fijn 
zijn om een kaartje door de brievenbus te kunnen doen. Let maar op. Een  
bloemetje zal veel mensen beter maken. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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TIP: Begin met een paar vrienden gewoon bij 
ouderen in de buurt. Oefen veel en als het 
steeds beter gaat, probeer dan ook eens een 
paar nummers samen te spelen, als een band. 
Vertel je muziekleraar dat je nu samen aan 
het spelen bent. Dat vindt hij/zij vast ook heel 
leuk.

TIP 2: Veel ouderen hebben 
zelf ook muziek gemaakt. Het 
kan heel leuk zijn om hen te 
vragen om mee te doen!

TIP 3: Als het goed gaat en je vindt het 

leuk om te doen, probeer dan eens een 

keer een andere plek uit. Ga spelen op 

een pleintje, met je vrienden, alleen, en 

misschien wel met een paar ouderen. 

TIP 4: Bedenk een naam voor je band, maak flyers, en nodig mensen uit voor je 
optredens. Leg een pet neer en vraag iedereen om wat te doneren. 
Dan kun je daar weer  iets moois voor doen, voor de ouderen, voor de band of 
voor de buurt!

http://www.jimpdekrimp.nl
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Muziek voor pakes en beppes

Muziek, daar wordt iedereen wel blij van. Speel jij muziek of ken jij 
kinderen die een instrument spelen. Hier is een super idee! Doe je 
oefeningen niet thuis, maar doe dat in een verzorgingshuis (een huis 
waar pakes en beppes wonen). 

Wat als we... in plaats van thuis te oefenen met de gitaar... 

dat bij de ouderen in de buurt gaan doen? 

Het is voor jezelf veel leuker om te oefenen voor een publiek. En het 
is voor hen heel leuk om naar te kijken en te luisteren. Je hoeft het 
natuurlijk helemaal niet meteen heel goed te doen. Je kan gewoon 
vragen: “Vinden jullie het leuk als ik hier kom oefenen met mijn gitaar / 
viool / saxofoon / toeter / drumstel?” 

Het wordt helemaal leuk als je het met vriendjes gaat doen. 
Misschien eerst om te oefenen, en daarna word je een echte 
band. 

JimpsBAND voor pakes en beppes!

let's rock 'n jimp!

http://www.jimpdekrimp.nl
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 Wil je een mooie lijst maken om de kunstwerken? Dat kan met hout of takken. Verzamel er 4, spijker ze aan elkaar vast, en  klaar is kees. Het makkelijkst is het om er 2 onder te leggen, en 2 er dwars op overheen. Pas op je duim bij het hameren. Alle hout is goed. Je hoeft dus niet altijd wat te kopen.  

 Wil je een lijst voor op de stoep of op een muurtje... Met stoepkrijt kun je mooie lijsten tekenen. En het mooi is dat het met een beetje water of regen  ook weer zo weg is. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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kunstroute door de buurt
Denk je soms ook dat jouw buurt een beetje saai is? Dat is echt heel makkelijk 
op te lossen! Maak een kunstroute!

 Kunst is super leuk!

Maar euhm... Wat is kunst eigenlijk?
Kunst kan drie dingen doen: 

1. Je laten zien waar je anders zomaar aan voorbij gaat. Bijvoorbeeld laten 
zien hoe mooi de wolken zijn, hoe mooi een appel kan zijn of gewoon een 
stoeptegel. Kijk maar eens goed naar de gewone dingen om je heen. Zijn ze 
niet bijzonder? Als je dat wil laten zien, dan breng je met kunst iets tot stilstand 
waar je anders aan voorbij loopt. 

2. Je iets op een hele andere manier laten zien: bijvoorbeeld jij denkt dat een 
lamp een lamp is, maar een kunstenaar kan een lamp op zijn kop of op zijn zij 
zetten, waardoor het opeens iets heel anders is. Misschien wel een kapstok, 
misschien wel een hengel. Soms nuttig en soms ook niet. Het gaat erom dat 
het iets heel anders is. En daardoor je denken weer prikkelt.

3. Kunst kan je ook een verhaal vertellen. Over vroeger, over de toekomst. Dat 
kan via een schilderij, of een beeld of...  

Als jij wil dat mensen weer eens stilstaan bij hoe bijzonder een stoeptegel is. 
Want iedereen loopt er wel overheen, maar zien we de tegel wel, dan kun je 
daar een kunstwerk van maken door met stoepkrijt een lijst om een stoeptegel 
te tekenen. (Een lijst is iets wat vaak om een schilderij heen zit, maar je kunt dat 
ook best tekenen).

Je kunt ook een bordje neerzetten met: “dit is een kunstwerk van de natuur” als 
je een mooi vogelnestje ziet. Door dat bordje gaan mensen dan stil staan en 
zien ze waar ze anders zomaar aan voorbij liepen.

En natuurlijk kan je ook zelf of met school beelden maken van klei, 
tekeningen maken, leuke dingen doen. En samen de route maken!

Bedenk: kunst hoeft niet mooi te zijn! Het gaat erom dat je iemand stil laat 
staan, aan het denken zet of misschien een mooi verhaal vertelt. Dat is het. 
Makkelijk toch?

Maak en verzamel 
kunstwerken. 
Tekeningen, figuren van klei, en zoek een 
paar dingetjes die  je wil laten zien.

Maak wat het is of wie het heeft gemaakt.

Maak een                  plattegrond met kunst.

Bel, mail of schrijf de krant dat jullie in jullie 
dorp een bijzondere kunstroute hebben 
gemaakt. 

Hang of plaats de 
kunstwerken op de door jou gekozen plekjes op.
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slotjeswand op school

School is de plek waar je vrienden hebt gemaakt, waar je hebt leren 
lezen, waar je hebt leren rekenen. Misschien de plek waar je voor het 
eerst een gat in je knie viel. Of de plek waar je verliefd werd. Waar je 
kwajongens-dingen hebt gedaan of lief en braaf was.  
 
 

Daarom dit mooie idee om ieder kind dat in groep 8 zit en van school 
gaat een slot te laten aanbrengen op een speciale slotjeswand. Dan 
kun je altijd zien wie er allemaal op school hebben gezeten en als je 
groot bent, kun je nog eens teruggaan naar de school en op zoek gaan 
naar jouw slotje.

School blijft altijd een beetje bij je. Ook als je er niet 
meer bent. En jij maakt altijd ook de school...

Leuk om met de klas te maken en alle kinderen van 
groep 8 te vragen om een slotje op te hangen!

TIP: vraag je juf of meester om mee te denken waar de wand het best kan worden gemaakt. En bedenk met de klas hoe jullie het gaan maken!

http://www.jimpdekrimp.nl
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PARFUM MAKEN

Rozenwater is een hele mooie manier om parfum te maken. En je hebt 
er maar heel weinig voor nodig. Zo kun je iedereen lekker laten ruiken. 
Wie wil dat nou niet?

 
Wat heb je nodig?

• een paar handjes vol rozenblaadjes
• een handje vol lavendelbloemetjes
• een bakje schoon water (1) en een leeg bakje (2)
• schone doek
• trechtertje of een wit vel papier dat je in een toetertje rolt
• een leeg flesje (bijvoorbeeld van de koffiemelk) een mooi 

glazen potje (bijvoorbeeld van de jam)
• etiket en een watervaste pen of stift.

 
Doe alles bij elkaar in bakje 1 en wijf met een kleine kei/steen de blaad-
jes en bloempjes fijn totdat alle rozenblaadjes en lavendelbloemetjes 
verpulverd zijn. Laat het bakje een hele dag staan en zeef het water 
door de schone doek in bakje 2. Hevel met de trechter (of het papieren 
toetertje) het rozenwater over in het flesje of potje. Plak er een etiket 
op zodat je weet wat er in zit. En geef het kado of verkoop het! Leuk en 
bijzonder!

http://www.jimpdekrimp.nl
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Brood bakken is heel simpel.  
Je hebt vier dingen nodig: 
Bloem, gist (40 gram vers of 7 gram uit een zakje), zout en water.

Was je handen goed, want kneden doe je met heel je handen, hard knijpen 
in het deeg, duwen, dat is echt wel belangrijk.

De kracht van brood zit in het kneden en rusten. Hoe beter je kneedt, hoe 
lekkerder je brood. En hoe meer rusttijd je het brood geeft, hoe spannender 
de smaak.

Genoeg gepraat. Ik krijg er honger van. 

• Pak een kom. Zet ook vast 360 ml lauw water klaar.

• Doe 350 gram bloem in de kom. 

• Voeg 1,5 theelepel zout in de kom, roer maar vast met je handen het 
zout door de bloem. Dat voelt lekker zacht he?

• Nu ga je het water en de gist toevoegen. En dan vraagt om echt heel 
goed kneden. Nu ga je even de tijd nemen en als een krachtpatser het 
deeg kneden. Echt met veel kracht in je handen. Kneden en duwen.

• Bedek de kom met plasticfolie en laat in een warme omgeving vier uur 
rusten (als je genoeg geduld hebt).

• Doe je brood in een cakevorm en laat nog een half uur rusten. Ver-
warm ondertussen de over voor op 220 graden (Dat is superwarm dus 
vraag even iemand om je te helpen met de oven!!).

• Doe je brood in de oven, 15 minuten op 220 graden en daarna nog 
ongeveer 20 minuten op 190 graden. 

Laat je brood afkoelen op een rekje. 
En Mjammmmmmie. 
Je eigen brood heb je zelf gemaakt!
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Buurtbakker

Wat kun je doen als er in jouw buurt geen bakker 
(meer) is? Wat dacht je van... zelf bakker worden! 

Het vraagt oefening. Moeilijk is het niet. Begin 
simpel en daag jezelf steeds verder uit. En... als je 
ziet dat het lekker is... Maak eens wat voor je buur-
man! En wil je er een zakcentje aan overhouden? 

Begin dan met een paar vrienden je eigen 
broodbakkerij! 

Hier uitleg over het maken van je eigen brood. 
En! Hoe je samen met je vriendjes een 
broodcoöperatie kunt opzetten.

Een coöperatie is een chic woord voor samen-
werking. Dat je met een paar mensen samen 
iets doet en samen de winst en het verlies eerlijk 
deelt.

Brood, echt lekker brood bakken, vraagt vakmanschap. Het is niet niets. Je kunt 
met allerlei verschillende granen en gisten werken. Het is een kunst. 

Tip 1: Geef je brood aan de bakker en vraag wat hij er van vindt. 
      Misschien wil hij jouw brood wel verkopen!

Tip 3: Bedenk een leuke dag waarop je elke week met vrienden brood gaat 
maken voor de buurt om te verkopen. En begin een kleine bakkerij.

Tip 2: Is er in de buurt geen bakker? En vind jij brood bakken leuk? Geef het brood aan de buren en vraag of ze bijvoorbeeld elke week een brood van jou willen? Reken uit wat het jouw kost om brood te maken en vraag ze of ze dat ook aan jou willen betalen. Misschien met een beetje meer, dan maak je je eerste winst!

http://www.jimpdekrimp.nl
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Raamversieringen
Ken je dat? Van die straten die zooooooo saai zijn. En vooral van die ramen die 
zooooo saai zijn! Nou. Denk jij dat het moeilijk is daar wat aan te doen? Voor kinderen 
niet! Je weet het he, kinderen met fantasie... die kunnen alles. Kijk maar eens naar het 
plaatje hiernaast. Tekeningen van dieren, en netjes langs de rand van je dier afknippen 
en je hebt de meest gave raamversieringen die mogelijk zijn!

Met een beetje wit A4-papier, een potlood en een schaar kom je een heel eind! Maak 
maar eens een paar fantasiebeesten.

Tip 1: Teken zoveel mogelijk gekke beesten, bomen, huizen. Maak je niet druk of het mooi is. Dan kun je daarna gewoon kiezen.

Tip 3: Als je veel mooie gemaakt hebt... Deel ze uit in de straat en vraag de mensen uit de buurt (die met de saaie ramen) om jouw beestjes achter de ramen te plakken..

Tip 2:  Met prittstift krijg je ze het mooist vast-
geplakt aan het raam. Als je ze daarna weer wil 
verwijderen, maak je je papier helemaal nat met 
een spons, dan lost de lijmlaag op. Je tekening 
is dan wel kapot. Maar je maakt zo weer een 
nieuwe!

Je kan ook plakband gebruiken.

Tip 4: Maak dit een onderdeel van de 

kunstroute! (zie eerdere voorbeelden)
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Schrijf een brief aan...

Soms is de makkelijkste manier om iets voor elkaar te krijgen, dat je een idee uitlegt 
aan iemand anders en om hulp vraagt. Denk daarbij wel altijd aan wat je zelf kunt 
doen. Hier een mooi voorbeeld voor als je een aquarium op school wilt. 

Een brief maakt meer indruk dan een mail. En je kunt hem heel mooi maken met 
stickers, tekeningen en plaatjes. Je kunt je idee ook goed uitleggen. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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Tip 1:
Bedenk eens wie allemaal

een leuk kaartje verdient...

Je juf misschien of de 

timmerman van het dorp.  

De bakker die altijd maar 

brood bakt, of de kunstenaar 

om de hoek. 

De boer die elke dag zijn 

koeien verzorgt.

Tip 2:
Vraag andere mensen wie 
volgens hen een leuk kaartje 
verdienen.

Tip 3: Stuur met je klas een 
heleboel kaartjes naar....

Tip 4: Maak jij leuke kaartjes? 
Je kan ze verkopen!
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Maak kaartjes, stuur kaartjes

Wat maakt een mens blijer dan 
een leuk kaartje krijgen? 

En. Hoe leuk is het als jij mensen 
uit de buurt een leuk kaartje 
stuurt, omdat je ze leuk vindt?

En kijk eens goed op deze 
twee pagina’s... Hoe moeilijk is 
het eigenlijk om een kaartje te 
maken?

Je hebt nodig:
- stevig papier
- je eigen fantasie om te kleuren 
en te plakken op de ene kant
- een lief verhaaltje en een plek 
voor het adres en een postzegel 
aan de andere kant.

Als je het kaartje brengt, heb je 
geen postzegel nodig natuurlijk. 

Wedden dat het leuk is om jouw 
kaartje te krijgen?

http://www.jimpdekrimp.nl
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Jouw idee. Straks hier.

Begint het al te kriebelen? Krijg je al inspiratie en ideeën?
Een jimper ben je nu gewoon. 
Je mag hier links jezelf tekenen als een van ons! 

jij bent jimp en samen  

  jimpen we de 

  wereld mooier
En als je wilt dat jouw idee voor een betere buurt ook hier terecht komt, laat ons je 
idee weten, stuur je plannen en ideeën naar 

• idee@jimpdekrimp.nl
• of kijk op www.jimpdekrimp.nl

Als we alle kracht en fantasie van de kinderen verzamelen en gebruiken, hebben we 
de wereld straks heel veel mooier gemaakt!

In het volgende hoofdstuk kun je invullen hoe jij jouw plannen gaat uitvoeren.
Gewoon doen! 

http://www.jimpdekrimp.nl
mailto:idee%40jimpdekrimp.nl?subject=Ik%20heb%20een%20idee%20voor%20Jimp
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ondernemen

Ok. Dus je bent nu door je buurt gewandeld en hebt een analyse gemaakt met deel 1 van het boek. Je hebt gezien wat er allemaal aan mogelijkheden is om de wereld mooier te maken in deel 2. En bedenk: jouw hersens, jouw handen, kunnen veel meer dan in dit boekje staat. 
Nu wordt het tijd om wat te gaan DOEN, vind je ook niet? Om te gaan ondernemen.

Ondernemen is de kunst
  om van niets 
    iets te maken
Ondernemen betekent dat je iets gaat maken dat waardevol is, vanuit iets dat eerst minder waard was. Bijvoorbeeld van oude planken maak je iets moois, of van meel maak je brood. Iets wat niet zo waardevol was, wordt door jou meer waard. Dat kan ook het lege vel zijn, waar jij een kaartje van maakt. Ondernemen begint met dat jij iets waardevols gaat doen voor anderen. Grote mensen denken vaak bij ondernemen aan geld verdienen. Dat kan ook. Denk maar na: als je iets doet dat waardevol is voor een ander, mag die ander daar ook best voor betalen. Want als hij het zelf zou doen zou het zijn tijd en geld kosten. Nu doe jij het en houdt hij meer tijd voor iets anders over. Dus als jij iets kan maken van ‘niets’ en het is waardevol, kun je er ook je zakcentje mee gaan verdienen. Daar kun je dan bijvoorbeeld een ijsje voor kopen, een kadootje voor iemand anders of je gebruikt het voor de uitvoering van een nieuw plan!

Maar. Ondernemen begint niet met geld. Ondernemen begint met kansen zien om iets waardevols te doen. Jij ziet dat. Je hebt een idee. En nu wordt het tijd om uit te voeren! 
Oefen veel in het maken en doen van waardevolle dingen. Dan kun je daarna      aan de slag om te bedenken hoe je daar een zakcentje aan over kan houden.
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Zo maak je jouw idee

Ondernemen begint met een goed idee. Jouw eigen goede 
idee? Hoe werkt dat eigenlijk? 
Het bedenken van ideeën?

Mensen leren door dingen uit te proberen en daarbij te falen. Kortom, 
mislukken is de enige manier om nieuwe dingen te leren. Denk maar 
mee. Je leert lopen door eerst heel vaak te vallen. Als je niet zou mogen 
vallen, zou je niet leren lopen. Heb jij leren  lopen zonder te vallen denk 
je? 

Je hersens willen op een gegeven moment geen nieuwe dingen meer, maar vooral hetzelfde doen. Want dat is lekker 
voorspelbaar en weinig vermoeiend!  Dat is ook heel belangrijk. Zo helpen je hersens je om te kunnen lopen, praten, 
schrijven. Je hersens willen niet elke keer vallen als je wil lopen, dus leren ze heel snel hoe lopen het beste kan en ze willen 
dat zo snel mogelijk automatiseren. Dan hoef je het niet steeds opnieuw uit te vinden. Heel handig dus. Dank dus voor de 
automatisering in je hersenen!

Maar goed, om nieuwe dingen te doen en te leren, moet je je hersenen juist in de war brengen. 
Kinderen kunnen dat makkelijker. Ze zitten nog niet zo vast in patronen. Maar alle hersenen willen graag automatiseren. 
Die van jou ook. Je moet ze dan ook  helpen om te leren nieuwe dingen te doen. De beste methode is door je hersens in de 
war te brengen. Als je hersens niet automatisch een antwoord weten, gaan ze nieuwe oplossingen bedenken. En daarom is 
het dus moeilijk om nieuwe dingen te doen. Je hersens willen dat zomaar niet.

Hoe breng je je hersens in de war? Laten we eens kijken of we daar achter kunnen komen.

Of: ken jij een baby die meteen kon praten na zijn geboorte? Nee toch? Die 
kindjes die brabbelen maar wat. Er komt een hoop uit wat echt nergens goed 
voor is. Tenminste dat zou je denken... Maar juist dat is leren en oefenen. 

hoe meer we kunnen, 
 hoe minder we durven. 

Het gekke is dit: 
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EEN IDEE IS OVERAL OM JE HEEN!

Ideeën ontstaan meestal doordat je met iemand praat, in de natuur wandelt, 
voorbeelden van andere mensen bekijkt en opeens een idee ‘krijgt’. Het kan 
ook dat je door voorbeelden van anderen nieuwe ideeën krijgt. Bijvoorbeeld 
op school, in musea of in dit boekje dat je nu aan het lezen bent.

Nu begrijp je misschien ook dat als iemand zegt ‘dat is MIJN idee’, dat dat 
een beetje raar is. Ideeën krijg je door alles wat er om je heen is. Je hebt 
elkaar nodig om op ideeën te komen.

Het is niet zo dat een idee boem komt. Een idee komt pas 
als je het nodig hebt. Dus je moet wel eerst een vraag of 
probleem hebben. En dan moet je jezelf verplichten het in 
iets geks te vinden. 

Een voorbeeld: je ziet dat jouw straat saai is en je wil graag iets leuks bedenken. Maar... je 

weet niet wat. Nou dan kun je je hersens kraken en kraken en kraken. Maar er gebeurt niet 

zoveel tot je ze in de war brengt. Dat kan door tegen ze te zeggen dat je een uur in het 

bos gaat wandelen en dat in het bos een bijzondere oplossing ligt voor het minder saai 

maken van je straat. Dan ga je door het bos lopen. En geloof me. Er is altijd een oplossing 

te vinden! Of je kunt tegen je zelf zeggen dat je graag mensen zonder geld wilt helpen en dan 
verplicht je jezelf in een museum in iets wat je tegenkomt de oplossing te bedenken. 
Omdat de oplossing daar natuurlijk niet zomaar ligt, maar jij je hersens wel vertelt dat 
daar de oplossing ligt, moeten ze heel moeilijk gaan denken en nieuwe dingen beden-
ken. En dan kun je opeens in van alles oplossingen zien. 

Het enige wat je moet doen is je hersens overtuigen dat de oplossing voor je 
probleem in dat gekke/onlogische ligt. Doordat daar normaal niet de oplossing 
hoort te liggen, zullen je hersens creatief op zoek gaan naar waarom dat dan 
wel is. En daar komen nieuwe ideeën uit voort. Het begin is moeilijk. Maar als het 
je eenmaal lukt, zul je altijd oplossingen vinden voor problemen. En dat is goud 
waard. 
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EEN IDEE IS OVERAL 

OM JE HEEN...

De makkelijkste manier om dat te bewijzen is...
met dobbelstenen!

Hiernaast kun je 2 dobbelstenen maken. Op 1 van de dobbels schrijf je de 6 belangrijkste 
problemen op die jij in jouw buurt ziet.

Op de 2e dobbelsteen schrijf je gekke woorden op. 

En dan dobbel je. En dan moet je het probleem van dobbel 1 oplossen met iets uit de 
woorden van dobbel 2.  
 
Heb je bijvoorbeeld op dobbel 1 staan: ‘eenzame oude mensen’ en op dobbel 2 ‘groen’, dan 
kun je bedenken dat het leuk is om draken te geven  aan oude mensen of bloemetjes of 
groene groenten. Verzin het maar. Het hoeft niet normaal te zijn. 

Pas als je heel veel gekke dingen hebt bedacht, ga je bedenken welke gekke ideeën 
eigenlijk best wel goed zijn. 
 
En dan dat je aan de slag om er jouw idee van te maken.
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Dit wordt een dobbelsteen. 
Knip uit langs de gestippelde 
lijn, en vouw overal waar je 
een doorgetrokken lijn ziet. 

Kun je de vorm van de 
dobbelsteen dan al maken? 
Als dat lukt:
Waar p.k.s. staat (plakstrip) 
even lijm opdoen en vast-
plakken.
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En nog een keer!!

Dobbelstenen zijn leuk. Dus waarom niet nog een pagina met dobbelstenen.  
Voor als je ze niet durfde uit te knippen van de vorige pagina, bij deze een dubbele. Pak 
een schaar en knippen maar.   
 
En bij deze kun je natuurlijk ook weer wat anders doen.  
Als je wat anders wil doen, dan deze tip.

Kijk eens in deel 1 wat jij belangrijk vindt om wat aan te doen. Schrijf er 6 op dobbel 1.
Kijk eens in deel 2 wat jij de leukste voorbeelden vind van de andere kinderen. Schrijf er 6 
op dobbel 2. 

Dobbel weer met allebei de dobbelstenen en ga maar eens bedenken hoe jij dat idee kunt 
gebruiken om het probleem dat jij hebt geanalyseerd op te lossen.
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De kracht zit in het doen

Een idee is pas interessant als je het ook uitvoert eigenlijk. Een goed idee beden-
ken is te gek. Maar wat is een idee eigenlijk waard als je er niets mee doet?

 Veel mensen durven hun idee niet uit te voeren, omdat ze bang zijn dat  
 het in het echt niet lukt. Maar ja. Hoe erg is het als het niet lukt?

   Jimpen betekent dat je je idee gewoon uitprobeert. 
Niet als een domme halve zool. Maar gewoon dat je er wel  een beetje over hebt 
nagedacht. En door het proberen ga je leren hoe je het nog beter kan doen.  
 
Hoe pak je dat aan?  
Dat kun je op de volgende pagina’s vinden. Het belangrijkste: gewoon doen. En 
een applaus voor elke boem!
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Durf te falen

Iets wat niet lukt, 

is geen mislukking, 

maar een VERRUKKING!

Knoop dit in je oren: falen is te gek. Heb je iets geprobeerd te bedenken, en is het 
een volslagen idioot idee. TOP! Ga zo door. Heb je iets geprobeerd te maken en 
is het ingestort! STOER! Wees er trots op dat je het geprobeerd hebt. En ga door, 
doe het opnieuw tot het je lukt! Het kan altijd, als je durft te leren van je fouten!

 Vertel het aan iedereen die het maar wil horen, dat je weer    
 iets absurds en bizars hebt bedacht. Dat je hut is ingestort, dat ... Want   
alle mensen om je heen kunnen je ook weer verder helpen met tips. En   
daar kan het alleen maar beter van worden. 

   Het enige wat niet mag is dat je denkt dat je het niet   
  kan. Kunnen is een kwestie van heel vaak proberen    
  en heel vaak vallen. Denk maar aan die baby’s die    
  leren lopen of praten...

Geef vooral niet op. Ga door met je plannen, en bedenk wel steeds wat je ook al 
weer wilt verbeteren. Het oenigste is vergeten wat je wilt verbeteren aan de buurt, 
de wereld of ...
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Zo voer je het uit...

Schrijf hier het idee op dat je wilt uitvoeren

Schrijf hier op wat je nodig hebt

Schrijf hier alle stappen op die je moet zetten om het te kunnen uitvoeren. 

Alle stappen. Van boodschappen doen tot vriendjes verzamelen tot...

Uitvoeringsplan

http://www.jimpdekrimp.nl
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En nadat je het elke keer hebt uitgeprobeerd, leer 
je weer meer hoe het beter kan. 

Schrijf hier wat goed ging

Schrijf hier wat goed is mislukt

Schrijf hier wat je voor nieuws hebt geleerd

Schrijf hier wat je nu een beter idee vindt.

Test

http://www.jimpdekrimp.nl
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Uitvoeringsplan

Schrijf hier het idee op dat je wilt uitvoeren

Schrijf hier op wat je nodig hebt

Schrijf hier alle stappen op die je moet zetten om het te kunnen uitvoeren. 

Alle stappen. Van boodschappen doen tot vriendjes verzamelen tot...
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Schrijf hier wat goed ging

Schrijf hier wat goed is mislukt

Schrijf hier wat je voor nieuws hebt geleerd

Schrijf hier wat je nu een beter idee vindt.

Test
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Uitvoeringsplan

Schrijf hier het idee op dat je wilt uitvoeren

Schrijf hier op wat je nodig hebt

Schrijf hier alle stappen op die je moet zetten om het te kunnen uitvoeren. 

Alle stappen. Van boodschappen doen tot vriendjes verzamelen tot...
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Schrijf hier wat goed ging

Schrijf hier wat goed is mislukt

Schrijf hier wat je voor nieuws hebt geleerd

Schrijf hier wat je nu een beter idee vindt.

Test
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uitvoeringsplan

Schrijf hier het idee op dat je wilt uitvoeren

Schrijf hier op wat je nodig hebt

Schrijf hier alle stappen op die je moet zetten om het te kunnen uitvoeren. 

Alle stappen. Van boodschappen doen tot vriendjes verzamelen tot...
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Schrijf hier wat goed ging

Schrijf hier wat goed is mislukt

Schrijf hier wat je voor nieuws hebt geleerd

Schrijf hier wat je nu een beter idee vindt.

Test
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Schrijf hier het idee op dat je wilt uitvoeren

Schrijf hier op wat je nodig hebt

Schrijf hier alle stappen op die je moet zetten om het te kunnen uitvoeren. 

Alle stappen. Van boodschappen doen tot vriendjes verzamelen tot...

Uitvoeringsplan
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Schrijf hier de naam van je idee waar je de prijs van wilt berekenen

Schrijf hier op wat je aan materialen hebt gebruik en schrijf links wat 

het heeft gekost.

Tel bij elkaar op wat 

het heeft gekost

Schrijf hier op wat  

het heeft gekost

http://www.jimpdekrimp.nl
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Er aan verdienen

Als je een goed idee hebt, het is waardevol, dan kun je er misschien 
ook een zakcentje aan verdienen. Als je iets onderneemt dat waarde-
vol is, dan is die waarde ook in geld uit te drukken. Nu is onze wereld 
een beetje gek hoor. We betalen soms meer voor iets dat waardeloos 
is dan voor iets van waarde. Dat komt door ‘marketing’. Marketing 
betekent dat je reclame maakt voor je product. En dat is ook belang-
rijk. Als niemand weet wat je doet, komt ook niemand kopen. Maar 
marketing probeert je soms ook wijs te maken dat iets gaaf, mooi 
of lekker is, als dat niet waar is. Dat is FOP-marketing. En door die 
fopmarketing geven we soms geld uit aan rare dingen. 

Maar goed jij gaat waardevolle dingen doen en daar mag je best wat 
aan verdienen. Hoe werkt dat?

Stap 1:  Maak een lijst met alle materialen en dingen die je hebt 
gebruikt en geef aan wat ze kosten. Zo heb je een overzicht van de 
kostprijs van een product;

Stap 2:  Bedenk voor hoeveel je het kan of wil verkopen. Voor een brood kun je misschien 70ct vragen, voor 
een kaartje 20 cent? Je kunt voor een brood ook 2 euro vragen, maar dan moet het wel heel bijzonder   
brood zijn. 
  
Stap 3:  Bereken hoeveel winst je kunt maken op je product. Dat is de verkoopprijs min de kostprijs. En als je dat 
weet, weet je of het wel of niet financieel slim is om te gaan maken. 

Stap 4:  Bedenk hoeveel jij per week of dag wil verdienen en bedenk dan hoeveel broden je bijvoorbeeld wilt  
 verkopen. 
  
Stap 5:  Wil jij wel zoveel broden maken of wil je misschien meer broden maken? 

Stap 6:  Afhankelijk van hoe groot je wil zijn, is het nu belangrijk om te werken aan echte marketing. Bedenk een 
naam voor je onderneming, vertel wat je verkoopt en maak reclame. Reclame kan je maken door iedereen te 
vertellen over wat jij doet en maakt, door op internet reclame te maken, via facebook bijvoorbeeld, en door overal 
posters op te hangen. 

Begin klein en zo leer je steeds beter hoe het werkt. 

http://www.jimpdekrimp.nl
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 Krimp... 

Krimp is een woord. En een heleboel krantenkoppen.

Krimpen betekent...

   ...dat je trui kleiner uit de wasmachine kwam dan hij er in ging.

   ... dat je kleiner wordt. Oude mensen krimpen wel eens.

   ... dat je aan het zeilen bent en de wind tegen de wijzers van de klok in draait.

Wat betekent krimp dan voor dorpen?
... dat huizen steeds kleiner worden?
... dat mensen steeds kleiner worden?
... dat er steeds minder mensen in een buurt 
wonen.
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 Wat is dat?

Krimp is een woord. En een heleboel krantenkoppen.

Je hebt het denk ik wel goed. Krimp betekent dat er steeds minder 
mensen wonen. En vooral steeds minder mensen die zich kunnen 
inzetten voor anderen. 

Dus minder jonge mensen die dingen kunnen doen en steeds meer 
ouderen voor wie het belangrijk is wat te doen.  
 
En daardoor kan het dan moeilijk zijn ergens te blijven wonen.

Hoe minder mensen blijven wonen, hoe meer er ook weer vertrekken. 
Want mensen willen graag dat er veel te doen is, dat het leuk is waar 
ze wonen. Mensen zijn kuddedieren, zou je kunnen zeggen. Ze blijven 
graag bij elkaar. En als er een  paar vertrekken, vertrekken ze zelf ook 
graag. 

En zo verdwijnen mensen uit hun buurt.

Tenzij... Tenzij er jonge mensen zijn die wel zorgen dat er een boel leuks 
te doen is in het dorp. En die energie geven voor hun buurt. Zo wordt de 
leefbaarheid weer beter en is het veel leuker om er te wonen!

Kun jij bedenken waarom het leuk zou zijn voor andere mensen om bij 
jou in de buurt te wonen?

Jimp wil laten zien dat het leuk is om te wonen waar jij woont. 

Jimp er op los!

De bakker bijvoorbeeld, als niemand meer 
wat bij hem koopt, dan kan hij niet blijven 
bakken. En dan stopt hij er mee. 
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Dankwoord

Dank aan alle Jimpers... 

Dat betekent in de eerste plaats dank aan jou! Zonder jou geen Jimp...

Een bijzondere dank aan de vier klassen en de naschoolse opvang in Noord-Oost Friesland. Het 
was bijzonder om zoveel inspiratie van kinderen te krijgen. In alle eerlijkheid, we hadden niet 
verwacht dat jullie zo graag de leefbaarheid willen verbeteren en dat met zulke mooie ideeen! Jullie 
hebben bedacht EN uitgevoerd. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. 

Dank voor alle inspiratie! De eerste Jimpers die doe- ideeën hebben bedacht en uitgevoerd, die al in 
dit boekje te vinden zijn.
In het bijzonder dank aan Nick van Zadelhoff, Joey Grendel, en Ewoud van der Wal die met de 
kinderen op pad zijn gegaan, door hun ogen hebben gekeken en hebben geholpen om de ideeen 
in de hoofden van de kinderen te vangen. 

De provincie Friesland voor het vertrouwen en het geduld dat we hebben gekregen. Jimp de Krimp 
had rijpingstijd nodig, en we zijn ontzettend blij dat we die tijd hebben kunnen en mogen krijgen 
om Jimp te laten groeien. Jimp zal nog verder groeien, en dat was nooit gelukt zonder deze eerste 
stappen.

Operatie Fryslantis, startpunt van Jimp de Krimp was deze operatie, waarbij mensen werden 
uitgedaagd om bij te dragen aan het leven met Krimp. Een innovatieve verkenningstocht naar de 
toekomst van en in krimpregio’s. Zonder deze Operatie hadden we ons nooit zo hard ingezet om 
met kinderen het verschil te maken. Bijzondere dank aan Elsbeth Koek, Rense Bos en Thus Wonen.

Met een lach op het gezicht, bedanken we de Filmploeg Ruben Engelkes, Robin van Duin, Brechje 
van den Berg. De lach is de herinnering aan de filmploeg in de bolderkar. Alles om de beste 
beelden van de kinderen te krijgen. 

Joris Ridder, wat ben jij een inspiratiebron gebleken. De typologie van Jimp, de uitgesproken voetjes, 
ze zijn aan jou te danken. 

JimpEn het Kernteam

Nathalie Lecina, 

Louise Wiersma en 

Susan Bink

http://www.jimpdekrimp.nl
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Telkens anders... 

 Gebruik, pas aan, ontwikkel mee

Deze eerste versie van het boek is gemaakt door de eerste Jimpers. Dit 
boek is nooit af. 

Gebruik
Je kunt dit boek gebruiken of je eigen versie maken op 
www.jimpdekrimp.nl

Pas aan
Je kunt het boek aanpassen door een eigen boek van een selectie te 
maken, door de opdrachten aan te passen naar eigen smaak, door 
nieuwe opdrachten te verzinnen en die toe te voegen: Ieder boek kan 
anders zijn. 

Ontwikkel mee
Als je je ideeën, foto’s van verbeteringen naar ons opstuurt, dan kunnen 
we die op de website plaatsen of gebruiken voor weer andere versies 
van het boek. Kijk op www.jimpdekrimp.nl !

Jimp is van iedereen!

http://www.jimpdekrimp.nl
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Colofon

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 
• Een subsidie van de provincie Friesland in het kader van de Plattelandsprojecten: pMJP Fryslân.
• Co-financiering door Studio Moio, Tikimo en Sisa Kinderopvang

Tekst- en beeldredactie:  Nathalie Lecina, Louise Wiersma en Susan Bink
Conceptontwikkeling:  Nathalie Lecina, Louise Wiersma en Susan Bink 
Projectuitvoering:  Studio Moio i.s.m. Sisa Kinderopvang, Tikimo, Operatie Fryslantis (IMI, Thus wonen), ROC Friese Poort, verschillende 
basisscholen (OBS Burgerschool in Dokkum, OBS Dr Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden, Dr. J. Botkeskoalle in Damwoude, Nynke van 
Hichtum in Dokkum)

Fotografie en illustraties: In deze bundeling komen foto’s en illustraties voor. Deze zijn speciaal voor dit project gemaakt, door de 
fotografen direct beschikbaar gesteld of beschikbaar gemaakt op internet onder een Creative Commons Licence. De Creative Commons 
Licences zijn te vinden via de volgende links:
CC BY-SA 2.0:  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
CC BY-SA 4.0 :  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
CC0:  https://creativecommons.org/about/cc0

Foto’s van internet
p.44. acelada336 (CC0)
p.56. Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg (CC BY-SA 2.0)

De overige foto’s zijn gemaakt door Studio Moio, Nathalie Lecina of Susan Bink
De illustraties (CC BY-SA 4.0) zijn gemaakt door Studio Moio, Nathalie Lecina en/of Louise Wiersma

De foto’s en illustraties mogen verder verspreid worden onder dezelfde licentie als de originele versie.

Gebruikte lettertypen:  Totally Oilsome  ( https://totallyoilsome.wordpress.com/font/ ) 
   Catamaran  ( https://www.google.com/fonts/specimen/Catamaran )

Voor al het beeldmateriaal hebben wij gestreefd de rechten volgens wettelijke bepalingen te regelen. Mocht u desondanks menen zekere 
rechten te kunnen doen gelden, dan kunt u zich tot Studio Moio wenden.

Op www.jimpdekrimp.nl is een printversie beschikbaar met een CC BY-SA (Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen) licentie, die 
verspreid en aangepast mag worden onder de voorwaarden van de betreffende licentie.

Jimp de Krimp is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Gebaseerd 
op een werk op www.jimpdekrimp.nl. Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via 
www.jimpdekrimp.nl/colofon.html.

http://www.jimpdekrimp.nl
http://www.fryslan.frl/pmjp
http://www.studiomoio.nl
http://www.tikimo.nl
http://sisakinderopvang.nl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
https://creativecommons.org/about/cc0 
https://pixabay.com/nl/lego-muur-spatten-stedelijke-kunst-734620/
https://www.flickr.com/photos/gruene_bawue/3444961294/in/photolist-6fqjYo-6fm8dc-2NGA79-6fqjPN-6fqjLE-iDDPvc-iDH9bf-iDCTB2-iDH3s1-iDERNC-f2kRbR-4EXUS8-bU2FA-bU2Ej-6fm8JM-bU2Fd-bU2Lb-bU2EP-bU2Ly-bU2DW-bU2Rn-bU2H5-bU2Py-bU2HL-bU2Ju-bU2E4-bU2DE-9g1ftH-bU2KJ-bU2Gm-84rfcw-bU2DQ-bU2MJ-bU2M8-bU2DC-bU2GP-9g4o9b-9g4j5s-e6AXRu-ja2sYz-6tVgoy-pzmp3R-9g1g4x-9g4moS-9g4m1y-9g1dVz-9g4jSG-9g1cYv-9g1cin-9g1bRV
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://totallyoilsome.wordpress.com/font/
https://www.google.com/fonts/specimen/Catamaran
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.jimpdekrimp.nl
http://www.jimpdekrimp.nl/colofon.html


Kinderen zijn het beste dat Fryslan kan overkomen. Zij kunnen elke buurt 
omtoveren naar een paradijs. Het is dat talent dat Jimp de Krimp aanmoedigt. 
Het leefbaar maken en houden van Fryslan, het zien en waarderen van dat 
wat Fryslan bijzonder maakt. 

Ben jij een kind? Stroop je mouwen maar op. We hebben je hard nodig! 
Ben jij geen kind, ken je er een. Geef dit boekje vooral aan een kind.
Of wil je graag kind zijn? Dat mag! Volwassenen met een kinderhart zijn hard 
nodig! Lees dit boekje en vooral ga aan de slag. Ga mooie dingen doen. Het 
kan, het mag en het is te gek. 
 
Dit  boekje is gemaakt samen met de kinderen. Zij zijn door dorpen en 
buurten gegaan en hebben aangegeven wat zij willen en kunnen bijdragen. 
En zij moedigen alle andere kinderen aan om mee te doen.  
 
        Samen kunnen we Jimpen, om elke buurt veel mooier te maken. 

                     Doe jij mee aan Jimp de Krimp? 
                                Ga ook naar www.jimpdekrimp.nl

Tikimo
Mede mogelijk gemaakt door:

wil j
e het

 boek
 

niet k
open?

maak
 het!
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