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Goed nieuws voor de stad! 

‘STARGAMES’ voor ‘STAARTLICHT’ 

Projectplan sponsoractie voor pioniersplek ‘Staartlicht’ 

 

Met het initiatief ‘STARGAMES’ voor ‘STAARTLICHT’ willen we een 

sponsoractie houden met jeugdclubs van verschillende Dordtse 

kerken. De deelnemers blijven een nacht lang wakker, volgen een 

energiek programma én laten zich sponsoren. De opbrengst komt 

ten goede aan de pioniersplek ‘STAARTLICHT’ op de Staart.   

 

Door wie? 

STARGAMES wordt georganiseerd door het initiatief Jong Dordt van de stichting Missie Dordt i.s.m. 

Youth for Christ. De pioniersplek ‘STAARTLICHT’ is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het 

gelijknamige buurtwerk op de Staart en het jongerenwerk van Jong Dordt.  

 

Waarom? 

Met de nachtelijke actie STARGAMES halen jongeren geld op voor het jongerenwerk van Jong Dordt 

op de Staart. Daarnaast biedt het programma de jongeren zelf een energiek programma én 

gezellige nacht met leeftijdsgenoten.  

 

Wat? 

- Spelletjes. Een nacht spelletjes spelen met jeugdclubs van verschillende kerken. Elke jeugdclub 

kan teams aanmelden van ongeveer 7 teamleden.  

- Sponsoring. Elk team moet proberen zoveel mogelijk sponsors te regelen. Dit kan via het SUPP-

platform via de link (https://supp.to/stargames-dordrecht).  

o Via SUPP kunnen jongeren zich aanmelden zich aanmelden als deelnemer. Vervolgens 

kunnen verschillende teams worden gemaakt. Via de pagina kan een link worden 

gestuurd naar familie en vrienden om zo geld op te halen.  

 

Voor wie? 

- Alle jongeren (in Dordrecht) tussen de 10 en 16 jaar. 

- Leiding (1 persoon per 5-8 deelnemers) 

 

Waar? 

- Locatie wordt nader bepaald 

https://supp.to/stargames-dordrecht
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Wanneer?  

- In de nacht van 21 oktober op 22 oktober 2022. 

 

Hoe?  

- Aanmelden: Via de link https://supp.to/stargames-dordrecht of coordinator@missiedordt.nl.  

o Graag bij aanmelden het volgende vermelden: 

▪ Naam van de jeugdclub 

▪ Aantal jongeren (deelnemers) 

▪ Aantal teams (van circa 7 leden) 

▪ Aantal leiding  

 

Meer info? 

Neem voor meer info contact op met missionair coördinator Jelle ’t Lam via j.tlam@missiedordt.nl of 

06- 82067713 of ga naar de website: https://yfc.nl/sponsoractie-stargames/  

 

 

https://supp.to/stargames-dordrecht
mailto:coordinator@missiedordt.nl
mailto:j.tlam@missiedordt.nl
https://yfc.nl/sponsoractie-stargames/

