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1. EEN VILTEN KIKI’TJE  

Met dank aan Veronique De Kock! 

 

BENODIGDHEDEN  

 bruine vilt (of stof) 

 borduurgaren in dezelfde kleur of in een kleur die afsteekt bij bruin 

 zwarte dunne wol voor het haar (donkerblauw is ook hip ) 

 fel gekleurd splitgaren of dunne wol om rond de staartjes te wikkelen 

 stukje rode draad voor het borduren van de mond 

 twee pareltjes voor de ogen of zwart en wit borduurgaren 

 vulling 

 een (stof)schaar 

 patroon Kiki popje 

 kopspelden 

 een (borduur)naald 

 een stukje stof van ±  12 op 32 cm voor het wikkeljurkje 

WERKWIJZE 

 knip het patroon van het Kiki popje uit 

 knip het popje 2x uit de stof 

 leg de twee delen op elkaar, en speld ze met kopspelden aan elkaar vast 

 naai de twee delen met de festonsteek aan elkaar, begin halfweg het hoofd (ter hoogte van het oor) 

en naai, langs de armen en de benen,  tot de andere kant van het hoofd (ter hoogte van het oor). De 

opening wordt gebruikt als vulopening. 
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 vul het popje op. Gebruik eventueel de achterkant van een haaknaald om de vulling tot in de benen en 

armen te duwen. 

 naai de opening van het hoofd dicht 

AFWERKING 

Haar/staartjes 

 naai met het zwarte borduurgaren of dunne wol grote lussen ( 3 cm) voor het haar 

 wikkel de felgekleurde draad rond het haar dichtbij het hoofd. Maak de draad stevig vast 

 knip het einde van de lussen open zodat het haar open valt 

Gezicht 

 borduur met de rode draad een mondje 

 gebruik voor de ogen twee kleine pareltjes of borduur oogjes met wit en zwart borduurgaren 

Jurkje 

 wikkel het lapje stof van ±  12 op 32 cm rond het lichaam als jurkje 
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PATROON KIKI 
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BOUW ZELF EEN KLAS/HELE VLEUGEL VOOR KINTU KIMUNE 

Met dank aan Marc Willems! Deze powerpoint kan je downloaden vanop onze website (www.zuidactie.be: 

Creatief aan de slag) 

Wie volgens grondplan wil bouwen: het grondplan vind je in de bundel Actie voeren! 

 

  

http://www.zuidactie.be/
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2. GEKKE BRILLEN  

      

Met dank aan Broeder René Ooms! 

BENODIGDHEDEN  

lang gras of riet of een ander buigzaam materiaal (al dan niet uit de natuur); papier (voor iets hippere modellen 

bvb.) 

 

WERKWIJZE 

Maak cirkels en weef, vlecht of draai alles tot een bril. Laat je creativiteit de vrije loop! 

 

Vaiant met ijzerdraad … 
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3. BEZEMS UIT NATUURLIJKE MATERIALEN 

       

In Kintu Kimune moeten de leerlingen af en toe de speelplaats en hun klas proper vegen. Omdat we bij ons niet 

meteen dezelfde materialen vonden, maakte Broeder René Ooms een lokale variant van de Congolese 

‘natuurbezems’.  

BENODIGDHEDEN 

 twijgen  

 iets dikkere takken (of stokken) 

 blikken doosjes 

WERKWIJZE 

Spaar blikken doosjes. 

Trek het bos in of neem je snoeischaar en verzamel voldoende twijgen en enkele dikkere takken.  

Steek alle takken door het blikken doosje. Als je voldoende takken gebruikt, blijven deze vanzelf vastzitten.  

Je kan (als je geen blikjes hebt) de takken ook vastbinden met een touw. 

Maak een punt aan de dikkere tak of stok en steek die door het blikje.  

Klaar! 
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4. PIMP JE EIGEN SLIPPERS! 

Met dank aan Carine De Koninck! 

 

BENODIGDHEDEN 

 Teenslippers  

Laat iedereen zelf teenslippers meebrengen. Heb je dit niet, dan kun je goedkope teenslippers kopen bij 

“Decathlon” (ongeveer 3 euro). 

 allerlei materiaal om te versieren :bv. bij “Action” (goedkoop): 

 katoengaren (verschillende kleuren) (1 setje bevat 8 kleuren) 

 borduurgaren (setjes verkrijgbaar met felle of zachte kleuren) (8kl.). 

 stoffen roosjes 

 houten kralen  

 stoffen plakband… 

Verder kan je ook gekleurde linten gebruiken en nog veel meer. Gebruik je fantasie! 

WERKWIJZE 

Begin vooraan aan het V-vormig bandje. Maak een knoop met het garen. Zorg dat de knoop aan de onderkant 

zit zodat die later niet zichtbaar is. Wikkel de bandjes in katoengaren. Gebruik af en toe een andere kleur.  

Pimp de bandjes nu met houten kralen. Als je die vastmaakt met een heel fijn elastiek is dit snel voor mekaar. 

Gebruik hier je fantasie.  

Als je klaar bent, zorg je dat alle uiteinden van de draadjes aan de binnenkant vastgemaakt zijn, zodat alles 

stevig blijft vastzitten. 

Je kan dit ook met allerlei ander materiaal pimpen. 

Veel plezier met je zelfgemaakte teenslippers ! 
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5. JUWELEN 

Met een grote dank aan Ilja Van Bockstaele voor de eerste 4 creaties! 

ARMBAND MET KRALEN 

 

  



12 
 

 
Zuidactie 2015 –Allons-y pour KI-KI 

Creatief aan de slag rond Congo en KI-KI 

ARMBAND MET TEXTIELGAREN 

Mét demofilmpje te vinden op onze website (www.zuidactie.be – Aan de slag creatief). 

 

  

http://www.zuidactie.be/
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KETTING VAN KARTONNEN BORDJES 
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VRIENDSCHAPSBANDJES MET WOL/KATOENDRAAD 

 

  



15 
 

 
Zuidactie 2015 –Allons-y pour KI-KI 

Creatief aan de slag rond Congo en KI-KI 
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HALSKETTING MET RIETJES 
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ARMBAND MET RIETJES 
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6. MANNETJES EN ANDERE CREATIES MET KROONKURKEN 

Nogmaals met dank aan Carine De Coninck! 

 

BENODIGDHEDEN 

 Kroonkurken 

 Hamer 

 Spijker 

 Houten blokje 

 Kniptang 

 Platte tang 

 Ijzerdraad (fijn – kan je gemakkelijk vervormen/ hoe dikker: hoe steviger, maar moeilijker om te 

vervormen) 

WERKWIJZE:  

Werk vooraf: verzamel kroonkurken. 

Maak gaatjes in de kroonkurken. Leg deze in een schaal. Alle kleuren mogen door elkaar.  

Knip een stuk fijne ijzerdraad af. 

Maak een lusje in de ijzerdraad. Steek nu kroonkurken op de ijzerdraad. Vervorm de ijzerdraad in de vorm 

afhankelijk van wat je wil maken. 

Bv. fiets maken/ mannetje maken/… 

Telkens als je de ijzerdraad van richting wil veranderen, leg je een lusje in de ijzerdraad. Steek verder 

kroonkurken op de ijzerdraad en werk af tot je werk volledig af is. 
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Wil je dat het werk blijft staan, draai de kroonkurken ietsje dichter bij elkaar door met de platte tang de 

ijzerdraad wat rond te draaien.(Op die manier span je de ijzerdraad tussen de kroonkurken op.) 

Zo kan je een klein fietsje maken, een grote fiets, een mannetje… 

Veel succes ermee!  
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7. KLEIEN 

Ter inspiratie: enkele monumenten uit Kabinda. 
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EEN KAARSENHOUDER IN DE VORM VAN DE ZUIDACTIEHANDJES 

Alweer met dank aan Ilja Van Bockstaele! 
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8. KNUTSELEN MET ZAND EN KRIJT 

ONDERPLAAT VOOR EEN CONGOLEES DORP 

Gekleurd zand is een ideale ondergrond voor dit Congolees vouwdorpje (tip en werkwijze van Astrid Troch). 
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KLEUREN VAN ZAND 

Benodigdheden 

 Water 

 Ecoline 

 Plastic koffiebekertjes 

 Plastic bordjes 

 30 ml maatbekertjes 

 Roerhoutjes of een spatel 

Werkwijze 

Gebruik schoon strandzand of het fijnkorrelige, witte 'vogeltjeszand', dat in elke supermarkt te koop is. Zeef het 

zand eerst met een fijne zeef. 

Het kleuren gebeurt met Ecoline. Neem steeds dezelfde hoeveelheid zand, bijvoorbeeld een afgestreken, 

plastic koffiebekertje, en strooi dat uit op een plastic bordje. Verdun 5, 10 of 15 ml Ecoline met respectievelijk 

25, 20 of 15 ml water, zodat de totaalhoeveelheid 30 ml wordt. 

Meet e.e.a af in een klein, plastic maatbekertje, verkrijgbaar bij de apotheek. 

Giet de vloeibare inkt over het zand en roer net zolang tot al het zand gekleurd is. Maak van dezelfde kleur 

diverse tint-nuances door de mengverhoudingen te variëren. 

Laat het zand bij de kachel of in de zon heel goed drogen. Als het samenklontert, dan fijnmaken met een 

(bolvormige) juslepel o.i.d. Nogmaals zeven, fijnmaken, zeven en in een luchtdicht afsluitbare pot bewaren. 

Heel belangrijk is dat u ervoor zorgt dat er geen vocht bij kan komen. Het met Ecoline gekleurde zand trekt 

ontzettend makkelijk vocht aan en is dan niet meer strooibaar. Het is daarom verstandig de werkstukken te 

maken onmiddellijk na het drogen en zeven van het gekleurde zand. 

KLEUREN VAN ZOUT 

Benodigdheden 

 zout 

 stoepkrijt 

Werkwijze 

Strooi wat zout op een bordje en duw met stoepkrijt op het zout. Je kan ook het stoepkrijt fijnraspen over het 

zout. 

  



24 
 

 
Zuidactie 2015 –Allons-y pour KI-KI 

Creatief aan de slag rond Congo en KI-KI 

FLESJES VULLEN 

Ook hiervoor een dikke dank u wel aan Carine De Coninck! 

 

BENODIGDHEDEN 

 Stoepkrijt (als je zachte kleuren wil gebruiken) 

 of bordkrijtjes (als je wil werken met felle kleuren) 

 Rasp  

 Kommetje om het geraspte krijt in op te vangen  

 Keukenzout 

 Bokaaltjes (om per kleur het gekleurde zout in te doen) 

 Blad papier (in de lengte in 2 vouwen) 

 Glazen bokaaltjes: vierkant of rond (liefst met metalen schroefdeksel) (Indien je dit niet hebt, kun je 

ook kleine petflessen gebruiken.) 

 Waspoeder 

 Beetje water 

 Potje (om waspoeder met wat water te mengen) 

WERKWIJZE 

Rasp het krijt/stoepkrijt. 

Meng het geheel met wat zout. 

Giet dit in een bokaaltje (per kleur). Doe dit opnieuw, maar telkens met andere kleuren die je wenst. 

Vul nu de glazen bokaaltjes telkens met het gekleurd zout. Gebruik hiervoor het blad dat je in 2 vouwde. Giet 

het gekleurd zout erop en vul zo je bokaal. Kies zelf hoe je de laagjes giet. (schuin/recht/…) 

Als het bokaaltje vol is, leg je bovenaan een speciaal laagje: eerst vermeng je waspoeder met een klein beetje 

water. Roer tot het waspoeder wat warm aanvoelt. (Zo zal het later hard worden.) 

Doe nu dit natte waspoeder op het gekleurde keukenzout (bovenaan in je bokaaltje). Maak het schroefdeksel 

vast. Klaar! 
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9. BOEKENTASJES VAN PAPIER (EN EEN BEETJE PLASTIC) 

Met dank aan Isabelle Rysman! 

 

BENODIGDHEDEN 

 3 vellen gekleurd papier A4 formaat 

 Stroken papier (diverse kleuren) van 2 cm breed 

 3 insteekhoezen A4 formaat 

 Lijm 

 Snijmat , liniaal en snijmes 

 Brede plakband 

WERKWIJZE 

Trek lijnen op 2 vellen papier (om de 2cm in de lengte). Snij met een snijmes over de lijnen. Stop aan beide 

zijden op 1 cm van de rand. 

Bij het derde papier heb je maar 3 stroken nodig. 

Weef de stroken papier doorheen het 4A blad 

Kleef de uiteinden van de stroken vast op het papier. De rest knip je af. 

Doe dit 2 maal. 

Neem het 3
de

 blad en teken er 4 lijnen op zodat je 3 stroken hebt om te weven. 

Weef het papier door de korte band. Dit wordt dan het handvat. 

Steek de 2 geweven stukken in een insteekhoesje en kleef die dicht. 

Leg beide insteekhoesjes op elkaar en kleef ze met een brede plakband aan elkaar vast. 

De kleine band (het handvat) steek je ook in een insteekhoesje. Knip dat wat je van het hoesje niet gebruikt 

weg. 
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Kleef ook dit hoesje volledig dicht. 

Bevestig het handvat aan het tasje met nietjes. 

VARIATIE 

Maak de bandjes voor de handvaten nog iets smaller. Maak er zo 2, voor aan elke kant van de opening van het 

mandje. 
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10. WERKEN MET AFRIKAANSE MOTIEVEN 

TER INSPIRATIE 

 

Alle Afrikaanse motieven zijn te downloaden vanop onze website. Nog veel meer vind je er o.m. op 

www.dreamstime.com. 

 

HOE ERMEE WERKEN? 

Mogelijkheid 1: 

Toon een aantal voorbeelden 

Laat dan zelf een ontwerp maken en inkleuren 

 

Mogelijkheid 2 

Teken zelf een aantal motieven uit boeken over en laat ze inkleuren. 

 

Mogelijkheid 3 

Laat de motieven uit een aardappel (met een aardappelmesje) uitsnijden en stempel (met verf). 

Je kan ook hele figuren stempelen (zie foto hieronder). 

 

  

http://www.dreamstime.com/
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SCHALEN/KOMMEN/VAZEN IN PAPIER MACHÉ 

 

Met dank aan Chris Teirlynck en Brigitte Buysse (allebei actief actief als vrijwilligster in Bethanië, Knesselare)! 

Benodigdheden 

 krantenpapier 

 behangerslijm 

 folie (aluminium- of vershoudfolie) 

Werkwijze 

Pak het voorwerp in met aluminiumfolie of vershoudfolie. 

Strijk het vervolgens volledig in met behangerslijm en begin het dan (dakpansgewijze) strook per strook te 

bedekken met krantenpapier. 

Telkens je het voorwerp met een strook bedekt hebt, strijk je deze in met een dosis behangerslijm. 

Varieer bij het opleggen van de stroken van richting, herhaal dit tot zo minimum een 3-tal keer (3 lagen). 

Plooi, als je aan de rand komt, het papier naar binnen. Of knip het af en werk de rand na de droogtijd terug met 

een extra randje papiertape én een laagje krant. 

Ben je tevreden met het resultaat dan volgt de droging. De duur is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het 

voorwerp, de vorm en het aantal laagjes. 

Afwerking 

Afhankelijk van je smaak kan je schilderen (acrylverf) en decoreren (stofjes, natuurlijk materiaal etc). Werk af 

met een decovernis (op die manier komen de kleuren beter uit), je kan kiezen tussen matte en/of glanzende 

decovernis. Eén laagje is voldoende, 

Voor ons thema gebruiken we de Congolese kleuren : rood-geel-groen-lichtblauw en alle soorten aardetinten. 

In deze streek van Afrika worden vooral geometrische figuren gebruikt. Maar gebruik gerust je fantasie, da’s de 

beste leidraad! 

PS Gebruik als definitieve eindlaag varnish (deco) mat of glanzend  

Veel plezier! 
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FANTASIESPIEGEL 
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HOE MAAK JE PAPIERPULP? 

Benodigdheden 

 Oude kranten of enkele rollen wc-papeir 

 Behangerslijm  

 Een oude kom of emmer 

 Een plastic zak 

Werkwijze 

1. Scheur de krant of het wc-papeir in kleine stukjes en doe ze in een emmer of kom 

2. Giet er beetje bij beetje behangesrlijm bij 

3. Meng en kneed alles goed door elkaar tot je een smeuïge pasta verkrijgt. Hoe langer je kneedt met je 

vingers, hoe fijner de pulp wordt. 

Als je te veel papierpulp hebt aangemaakt, kun je die nog een week bewaren in een plastic zak.  

 

HOE MAAK JE BEHANGERSLIJM? 

Benodigdheden 

 Een emmer of plastic kom 

 Een pakje behangerslijm 

 Lauw wate 

 Een stokje om te roeren 

 Een glazen pot met deksel 

Werkwijze 

1. Lees de gebruiksaanwijzing op het pakje 

2. Kijk goed hoeveel water je nodig hebt voor de hoeveelheid lijm die je wil maken 

3. Neem een emmer of een plastic kom en giet er lauw water in 

4. Voeg onder voortdurend roeren het behangpoeder toe 

5. Laat ongeveer een halfuurtje rusten en roer dan nog eens goed 

 

Gebruik niet de volledige inhoud van het doosje als je maar een beetje lijm nodig hebt. 

Doe het overschot van de lijm in een pot die je goed afsluit. De lijm is zeker nog een week bruikbaar. 

 

Bron: Catalina Blaton en Ellen Cornelis, Welkom in het huis van Max, Davidsfonds/Infodok, 2005 
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11. AFRIKAANSE MASKERS VAN KARTON 
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HOE MENG JE KLEUREN? 

Benodigdheden: 

o een schort of oude kleren 

o potten verf in de drie hoofdkleuren: rood, geel en blauw 

o eventueel witte en zwarte verf 

o enkele lepels om verf te scheppen 

o enkele oude verfborstels om kleuren te mengen 

o jampotten met deksels om je nieuwe kleuren te bewaren 

Nu je de drie hoofdkleuren in je bezit hebt, kun je heel veel kleuren maken door verschillende kleuren te 

mengen: 

De complementaire kleuren maak je door de hoofdkleuren te mengen:  

voor oranje voeg je rood en geel samen; voor groen doe je geel en blauw bij elkaar; purper krijg je door blauw 

en rood te mengen; blauw, rood en geel samen geeft bruin 

De kleuren kun je lichter maken door wit toe te voegen en donkerder door zwart toe te voegen. 

In potjes met een deksel zijn je nieuwe kleuren nog enkele weken houdbaar. 

Bron: Catalina Blaton en Ellen Cornelis, Welkom in het huis van Max, Davidsfonds/Infodok, 2005 



33 
 

 
Zuidactie 2015 –Allons-y pour KI-KI 

Creatief aan de slag rond Congo en KI-KI 

12. VRACHTWAGEN UIT KOSTELOOS MATERIAAL  

Met dank aan Eline Cerpentier 

 

MOGELIJKE MATERIALEN 

Uit de natuur 

bladeren 
takken 
schors 
mos 
aarde 
kastanjes 
bloemen 
stenen 
zand 
schelpen 
eikels 
dennenappels 
zaadjes 
stro 

 
Kosteloos materiaal  
 

eierdoos 
zeepdoos 
ijzerdraad 
oude T-shirt 
zakdoekdoos 
resten stof 
oude fietsbanden 
boterdoosjes 
kaasdozen 
kartonnen dozen 
lint 
blikken 
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conservenblikken 
melkdozen 
plastieken flessen 
glazen potten 
kroonkurken 
champignonbakjes 
rietjes 
elektriciteitsdraden 
buizen 
piepschuim 
shampooflessen 
touw 
gebruikte lucifers 
krantenpapier 
fotodoosjes 
yoghurtpotjes 
brochettestokjes 
gebruikte plastieken lepels, vorken, messen 
gebruikte kartonnen bordjes 
keukenrollen 
schoendozen 
parfumflesjes 
zilverpapier 
bloempot 
kurken 
wattenstaafjes 
taartonderleggers 
taartdozen 
doppen 
ijsstokjes 
tandenstokers 
kaarshouders 

 

Bron: http://svmnazk3.blogspot.be/2012_10_01_archive.html en http://kosteloosmateriaal.blogspot.be/ 

 

  

http://svmnazk3.blogspot.be/2012_10_01_archive.html
http://kosteloosmateriaal.blogspot.be/
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13. CREATIEF MET KAPSELS 

 

 

Vrouwen in Kabinda aan het werk. Laat je inspireren! 
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14. VOOR WIE GRAAG SJORT 

Enkele voorbeelden. Om na te bouwen.  

Een hut  

  

 

Een verkoopstalletje 

 

  



37 
 

 
Zuidactie 2015 –Allons-y pour KI-KI 

Creatief aan de slag rond Congo en KI-KI 

15. KLEURPLATEN 

Hieronder vind je een overzichtje van alle kleurplaten die we op de website beschikbaar stellen. 

Andere ‘Afrika-kleurplaten’ vind je o.m. via deze link: http://www.instantdisplay.co.uk/africacolouring.pdf 

Nog veel meer kleurplaten zijn te vinden als je op volgende trefwoorden zoekt: kleurplaten Afrika of color 

plates Africa 

 

Online kleurplaten vind je (o.m.) via volgende links: 

http://www.hellokids.com/c_12609/coloring-pages/countries-coloring-pages/africa-coloring-pages 

http://www.coloringpages101.com/printable_page/77/Africa/ 

 

 

 

http://www.instantdisplay.co.uk/africacolouring.pdf
http://www.hellokids.com/c_12609/coloring-pages/countries-coloring-pages/africa-coloring-pages
http://www.coloringpages101.com/printable_page/77/Africa/
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16. POP-UPS 

Ook te downloaden van op de website. 

 

             

 

 

            

 


