
 
 
Beste vrienden, 
 
De herfstvakantie loert om de hoek en daardoor zijn ook veel kinderen thuis. Naar aanleiding 
hiervan willen we je enkele tips en tricks geven om te klussen met kinderen. 
Want een extra paar helpende handen is altijd welkom! En vroeg geleerd, is oud gedaan! 
 
Ready, set... 
 
Begin met een goede mindset, belangrijk hierbij is... geduld. Zorg dat jullie samen ontspannen 
kunnen klussen. Start zonder verwachtingen en ga misschien eerst aan de slag met kleine, 
gemakkelijk haalbare klusjes. 
 
Geef je (klein)kind enkele opties waaruit hij of zij kan kiezen. Door hen te laten beslissen worden ze 
extra gemotiveerd. Ze mogen namelijk beginnen met wat zij het leukste vinden. 
 
Zorg dat ze bij het klussen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Als ze enkel toekijken, zal het 
gauw gaan vervelen. Door hen zelf iets te laten uitvoeren verhoog je hun betrokkenheid. Stem de 
actie wel af met de leeftijd. 
 
Denk aan de veiligheid! Zorg voor het toepasselijk beschermingsmateriaal, handschoenen, 
veiligheidsbril, oordopjes, helm... 
Leg gevaarlijk gereedschap buiten hun bereik en laat het niet onbemand achter! 
Kijk voor klusjes waarbij er zo min mogelijk gevaarlijk materieel aan te pas komt. 
 
GO! 
 
Laat de kinderen ontdekken, benoem het materieel, laat hen onschuldig gereedschap op een 
speelse manier ontdekken, een meter, een verfborstel, een waterpas, een schroevendraaier, enz.  

 
Besteed gemakkelijke taakjes uit. Hierbij denken we aan materiaal 
aangeven en opruimen. Op deze manier maken ze deel uit van de taak. 
Daarnaast kunnen onnodige taken zoals een nagel inhameren op een 
stukje afvalhout of een droge verfroller laten gebruiken op een stukje 
muur... nuttig zijn doordat ze hierdoor vaardigheden inoefenen. 
 
Want, al doende leert men. 
Ga samen aan de slag, leg zoveel mogelijk uit, hoe wordt iets gedaan, 
waarom op die manier... 
Laat hun ook dingen zelf uitvoeren, doe het eerst voor, laat hen 
oefenen en vergeet niet dat er steeds een kans is op foutjes.  
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Welke taakjes? 
 
Zoals eerder aangegeven is de leeftijd belangrijk en kan je daarop afstemmen wat ze al kunnen. 
Klaarleggen, sorteren, aangeven en opruimen zijn ideaal om een kind bij het klussen te betrekken.  
Soms is het materieel bijhouden al voldoende maar ook aantekeningen maken of afmetingen 
noteren voor ouder kinderen zijn allemaal goede manieren om samen te klussen. 
 
 
 

Meer weten 
Vind alle info over Helpende Handjes op onze website: 
https://helpendehandjes.net 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/helpendehandjes.net  
 

Disclaimer 
Stuur dit bericht gerust door aan vrienden en bekenden. 
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, laat het weten aan info@helpendehandjes.net  
 
 
Helpende Handjes is een initiatief van Steunpunt Welzijn vzw met steun van LEADER Vlaamse 
Ardennen. 
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