
KEIvoorAutisme 

Geef een KEI aan een KEI: HET STAPPENPLAN 
 

 

STAP 1: ZOEK EEN KEI 

 

Je kan een kei vinden in je tuin of op straat. Je kan 

keien kopen in een tuinwinkel. Je kan vragen of je een 

kei mag gebruiken uit de tuin van je buur, familie of 

vriend(in). 

 

Je kiest zelf de kleur en het formaat van de kei. Als de 

kei vuil is, was en droog hem eerst. 

 

 

STAP 2: VERZAMEL DE BENODIGDHEDEN 

 

- Kei 

- (Acryl)verf 

- Verfborstels 

- Verfpotjes 

- Doekje 

- Beker met water om de borstels te spoelen 

- Eventueel stiften of potloden 

- Kledij die vuil mag worden 

- Laken of kranten om de tafel te beschermen 

 

 

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

 

Waarvoor wil je iemand bedanken? 

Wat kan deze persoon goed? 

Welk compliment wil je deze persoon geven? 

 

Kies iemand met autisme of iemand die veel voor 

iemand met autisme doet.  

 

 

 



STAP 4: VERSIER JE KEI 

 

Leg de kei 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: BEDENK JE BOODSCHAP  

 

Download gratis het KEIvoorAutisme-briefje op www.keivoorautisme.be. 

 

Print het af en vul de zin aan. Je bent een KEI voor mij omdat… vanwege… 

 

“Je bent een kei voor mij omdat je altijd het zonnetje in huis bent. Vanwege Ali.” 

“Je bent een kei voor mij omdat je goed naar me kan luisteren. Vanwege Eric” 

 

 

STAP 6: NEEM EEN FOTO VAN JE KEI EN EVENTUEEL HET BRIEFJE 

 

Enkele tips voor een mooie foto: 

 

- Neem de foto tijdens daglicht. 

- Maak de lens schoon. 

- Houd de camera zo stil en recht mogelijk. 

- Zoom niet in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keivoorautisme.be/


STAP 7: SCHENK JE KEI 

 

Bezorg je kei en briefje aan de persoon voor wie je die hebt gemaakt. 

 

Vraag eventueel om de kei op een zichtbare plek te leggen, bijvoorbeeld aan het raam of bij de 

voordeur. 

 

Indien je de kei niet kan afgeven, kan je je foto met boodschap doorsturen naar deze persoon. 

 

STAP 8: DEEL JE KEI OP SOCIALE MEDIA 

 

Ben je actief op sociale media? 

 

Deel de foto van je kei en eventueel je boodschap op Facebook en/of Instagram. Gebruik de 

hashtag #KEIvoorAutisme. Het woord KEI en de letter A met hoofdletters. 

 

Heb je geen sociale media? 

 

Stuur je foto tussen 12 maart en 30 april door naar ikdeelmijn@keivoorautisme.be. 

 

We selecteren een aantal keien om te delen op onze sociale media en/of website. 
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