
Zendingsproject PCBS De Schakel - De KanjerKetting 
 

De Protestants Christelijke basisschool De Schakel in Lelystad kiest elk jaar een 

zendingsproject. Het ene jaar dicht bij huis, het andere jaar verder weg. 

 

Voor het schooljaar 2013-2014 is de KanjerKetting als doel voorgesteld (zie het voorstel 

hieronder) en dat is het ook geworden. In de klassen werd uitgebreid aandacht besteed 

aan de KanjerKetting en met een poster (zie volgende pagina) werd een oproep gedaan 

om hiervoor te sparen. 

 

Bij iedere €2,- die de klas spaarde, werd symbolisch een kraal aan een ketting geregen, 

de klassenketting. Zo werd de KanjerKetting visueel in beeld gebracht en konden de 

kinderen zien hoeveel ze al gespaard hadden. 

Het streven was: Voor ieder kind op de Schakel een kraal aan deze ketting. 

 

Het project leverde maar liefst €1250,- op. Dat zijn bijna 16 Kanjerkettingen. 

 

 

Voorstel zendingsdoel De Schakel: schooljaar 2013-2014 

 

Kanker… een rotziekte 

 

Niet weg te denken uit onze samenleving. Een ziekte waar iedereen in zijn/haar 

omgeving wel eens mee te maken heeft gehad.  

De behandeling van kinderkanker duurt lang en is zwaar. Om kinderen met kanker te 

steunen heeft de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker de KanjerKetting ontwikkeld. 

De KanjerKetting steunt en beloont. 

De KanjerKetting is tegelijk beloningssysteem en wegwijzer en bestaat uit kralen. Elke 

kraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Zo zijn er kralen 

voor een chemokuur, bestraling, prikken, een scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een 

supergoede dag, een vreselijke rotdag, een operatie, verblijf op de intensive care enz. 

Kinderen met kanker rijgen deze KanjerKralen aan een ketting. Die ketting, de 

KanjerKetting, vertelt hun verhaal. 

 

De twee manieren om dit doel te steunen (die voor onze school in aanmerking 

komen) zijn: 

 

Adopteer een KanjerKetting: 

 U kunt een KanjerKetting adopteren voor 80 euro per 

jaar. 

 Het is mogelijk meerdere kettingen te adopteren. 

 Adopteren kan voor een jaar (maar ook voor meerdere 

jaren). 

 

Adopteer enkele kralen – door een kind voor een kind  

 Kinderen kunnen enkele kralen voor een kind adopteren. 

Dit kan vanaf 5 euro per jaar (kan ook voor meerdere 

jaren). 

 

Dit doel is dichtbij, is goed te verbeelden in de groepen 

(zelf symbolisch kettingen rijgen in alle groepen, de film 

achtste groepers huilen niet in de bovenbouw…, project 

ziek zijn in alle groepen). 

 

Wij… Taakgroep 3… willen dit doel voorstellen om dit jaar als zendingsdoel in te 

zetten op onze school. Streven: Voor ieder schakeltje (Kind) op onze 

school..een schakeltje (kraal) aan deze ketting…. 

 



 

De KanjerKetting (voor kinderen met kanker) 

 

 

Ziek zijn vindt niemand leuk. 

Zeker niet als je zo ziek bent dat je niet naar school kunt 

en vaak in het ziekenhuis ligt. Daar doen ze dan ook nog 

eens allerlei vervelende en soms ook pijnlijke 

onderzoeken…Bah! 

 

Om deze kinderen te helpen is er een ketting bedacht. 

Dit heet de KanjerKetting. Voor ieder onderzoek, 

operatie, slechte dag, kuur, prik etc. krijgen deze 

kinderen als beloning voor hun moed een speciale kraal 

aan hun eigen ketting. Die kralen kosten veel geld… 

 

Onze school gaat deze kinderen helpen, zodat zij toch 

hun kralen kunnen blijven rijgen. Zo geven wij ze een 

beetje hoop en blijdschap in hun nare ziekte tijd! 

Daarom sparen wij dit jaar voor kralen aan de 

KanjerKetting. 

 

Sparen jullie ook mee? 

In ieder klas hangt nu ook 

een ketting. 

Voor iedere twee euro komt er ook 

een kraal aan jullie klassenketting, 

zo kunnen we zien hoeveel 

kanjerkralen we al gespaard 

hebben. 

Als er 40 kralen aan de ketting 

zitten is er voor 1 kind een hele 

ketting gespaard! 


