STAPPENPLAN

STAP 1: ZOEK EEN KEI OF STEEN
- Je kan een steen vinden op straat.
- Je kan een speciale steen of een zakje stenen
kopen in een tuinwinkel.
- Je kan vragen aan een buur, vriend(in), familielid...
of je een kei uit zijn of haar tuin mag gebruiken.
- Je kiest zelf de kleur en het formaat van de kei.
- Als de kei of steen vuil is, was en droog hem eerst.

STAP 2: VERZAMEL DE BENODIGDHEDEN
-

Kei
(Acryl)verf
Verfborstels
Verfpotjes
Doekje
Bekertje met water om de borstels te spoelen
Eventueel stiften of potloden als alternatief voor
verf of in combinatie met verf
- Kledij die vuil mag worden
- Laken of kranten om de tafel te beschermen

STAP 3: KIES IEMAND AAN WIE JE JOUW KEI WIL GEVEN
-

Bedenk voor wie je de kei gaat versieren.
Je hoeft dit nog niet te noteren.
Wat kan deze persoon goed? Welk compliment wil je
deze persoon geven? Waarvoor wil je iemand bedanken?
Kies iemand met autisme of iemand die veel voor
iemand met autisme doet.

STAP 4: VERSIER JOUW KEI
-

Leg de steen op een doekje zodat je deze gemakkelijk kan
draaien tijdens het schilderen.
Versier de kei met verf, potloden of stiften.
Je kan een tekening maken of iets schrijven op de kei.

STAP 5: NEEM EEN FOTO VAN JOUW KEI
-

Neem de foto tijdens daglicht.
Maak de lens schoon.
Houd de camera zo stil mogelijk.
Houd de camera recht, neem geen schuine foto’s.
Zoom niet in, daardoor vermindert de kwaliteit.

STAP 6: BEDENK JE BOODSCHAP
-

-

Wil je je boodschap graag opschrijven?
Download het KEIvoorAutisme-kaartje en print het af om in te vullen.
Wat kan deze persoon goed? Wat wil je vertellen aan deze persoon?

Vul deze zin aan: Ik maak een kei voor… omdat…
o “Ik maak een kei voor Mieke omdat ze goed kan luisteren naar mensen met autisme.”
o “Ik maak een kei voor mijn ouders omdat ze me regelmatig helpen met mijn huiswerk.”
o “Ik maak een kei voor Sebastiaan omdat hij altijd het zonnetje in huis is.”
o “Ik maak een kei voor mijn buurman omdat hij mooie pianomuziek maakt.”
o “Ik maak een kei voor mijn ouders omdat ze in mij geloven.”

STAP 7: SCHENK JOUW KEI AAN DE PERSOON DIE JE WIL BEDANKEN
-

Je kan nu jouw versierde kei bezorgen aan
de persoon voor wie je de kei hebt gemaakt.
Vraag dat die persoon de kei op een zichtbare plek
legt, bijvoorbeeld aan het raam of bij de voordeur.
Indien je de kei niet kan afgeven, kan je je foto
met boodschap ook persoonlijk doorsturen.

STAP 8: DEEL JOUW KEI OP JOUW SOCIALE MEDIA
-

-

Ben je actief op sociale media en wil je jouw kei graag ook bekend maken? Deel je foto van
jouw kei met je boodschap op jouw sociale media. Je kan jouw foto delen op Facebook,
Instagram, Twitter.
Gebruik de hashtag #KEIvoorAutisme. Het woord KEI en de letter A met hoofdletters.
Heb je geen account? Stuur je foto en boodschap tussen 26 maart en 30 april door
naar ikdeelmijn@keivoorautisme.be zodat wij deze voor jou kunnen delen op onze Instagram
account KEIvoorAutisme.

STAP 9: SURF NAAR DE WEBSITE KEIVOORAUTISME.BE
-

Op de website KEIvoorAutisme vind je een selectie van keien voor autisme.
Als je dat wil, mag je ook je KEIvoorAutisme tussen 26 maart en 30 april 2021 doorsturen
naar ikdeelmijn@keivoorautisme.be.
Hou onze website in de gaten! Misschien komt ook jouw kei in ons overzicht terecht.
Na 30 april sluiten we onze campagne af met een KEI-tof sluitstuk, wie weet maakt jouw kei
daar deel van uit!
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