
 
 
 

 
Hoe organiseer ik een Amnesty theekransje? 
 
Allereerst, ga na wat je mogelijkheden zijn.  

- Wat wil je met deze actie bereiken? Alleen geld inzamelen, of ook bewustwording, petities 
laten ondertekenen… 

- Wil je dit alleen organiseren, of met meerderen? 
- Denk na over een datum en een plek. Bij wie wil je dit laten doorgaan? 
- Wat wil je je bezoekers aanbieden? Thee, koffie, fruitsap, cake, cup cake, taart… 

 
Uitnodigingen  

- Je kan de voorgemaakte uitnodigingen van AmnesTea gebruiken. Daar hoef je enkel in te 
vullen bij wie het doorgaat, wanneer en hoe laat, adres, telefoon of mail en wat je zelf nog aan 
wil toevoegen. Je moet ze ook nog uitknippen of snijden. 

- Je kan ook kiezen om zelf je uitnodigingen te maken. Dan kun je zelf je creativiteit inzetten. 
Let er dan op dat alle informatie erop staat die van belang is, zoals adres, datum en tijd. 

 
Maak reclame! 

- Dit doe je al met je uitnodigingen, maar je kan ook een evenement op Facebook maken om 
vrienden te bereiken waar je geen adres van hebt. Let wel op dat je het niet openbaar maakt 
als je dat zeker niet wil! 

- Je kan ook nog een poster aan je raam hangen om de zichtbaarheid te vergroten. Ook 
hiervoor kan je de AmnesTea-poster gebruiken, of er zelf een maken. 

- Geef duidelijk aan dat dit theekransje een actie ten voordele van Amnesty International 
Vlaanderen. 

 
Geld inzamelen 

- Je kan kiezen voor een vastgelegd bedrag. Dit kun je doen als inkom, maar je kan ook per 
stukje taart of per cup cake een klein vast prijsje vragen (hou het democratisch: 0,50 of 1 
euro). 

- Je kan ook een collectebus op tafel zetten waar je gasten een vrije bijdrage in stoppen. 
Hiervoor hebben wij drie wikkels ontworpen die je bv. op een leeg blik kan plakken. Je moet 
ze wel nog uitknippen. Je kan er natuurlijk ook zelf een maken. 

- Stort het ingezamelde geld op de rekening van Amnesty International Vlaanderen vzw, 
Kerkstraat 156 in 2060 Antwerpen: BE25 0000 0000 8282 (! Voor giften boven 40 euro 
ontvang je een fiscaal attest). 

 
Geef je lekkers een persoonlijk tintje of zet Amnesty nog eens extra in de verf. 

- In het pakket zit een blad met cup cake-toppers. Dat zijn papieren versiersels die je op je cup 
cake of taart kan prikken. Je moet ze wel zelf nog in elkaar steken!  
Dit doe je als volgt: 

o Neem het blad, een schaar, lijm en tandenstokers. 
o Knip de toppers uit. Je zal zien dat elke topper twee kanten heeft. Ofwel knip je elke 

kant apart uit (en heb je per topper twee cirkels), ofwel knip je ze uit maar dat ze nog 
samenhangen daar waar ze elkaar raken (en heb je een liggende 8-vorm). 

o Als je ze elk apart hebt geknipt, doe je aan elke binnenkant (witte zijde) van de topper 
een beetje lijm. Deze plak je aan elkaar met een tandenstoker tussen. 

o Hangen ze nog samen, smeer je lijm aan de witte zijde. Je plooit ze samen en plakt 
ze aan elkaar met een tandenstoker tussen. 

o Je toppers zijn klaar om in een lekkertje geprikt te worden! 
- Je kan ook tafelkaartjes plaatsen om je actie extra naar voren te laten komen. Als je ze uit het 

pakket neemt, moet je ze wel nog uitknippen en plooien.  
- Natuurlijk kun je er ook zelf maken en je creativiteit laten werken. 

 
Hoe maak je nu de lekkerste cup cakes? 

- Het volgende recept kan je helpen, maar je kan ook zelf allerlei receptjes opzoeken. 
 



Informatie: 
- Voorbereidingstijd: 15 minuten 
- Baktijd: 25 minuten 
- Recept voor 12 cup cakes 
- Voor het beste resultaat, alle ingrediënten op kamertemperatuur 
 
Ingrediënten: 
- 125 gram zachte boter 
- 125 gram kristalsuiker 
- 125 gram zelfrijzend bakmeel 
- 2 eetlepels melk  
- 2 eieren  

 
verwarm de over voor op 170°C (afhankelijk van je oven) en de plaats de papieren vormpjes in de 
bakplaat. 
Snij de boter in blokjes en mix dit tot een gladde massa. Voeg daarna de eieren en de melk toe. 
Tenslotte voeg je het bakmeel en de suiker toe en klop je het geheel gedurende 3 minuten tot een 
egaal, luchtig beslag. 
Vul de vormpjes iets meer dan de helft en de bak de cup cakes ongeveer 20 minuten in de oven. 
Dit is afhankelijk van je oven en kan dus verschillen? Controleer met een prikker of priem of deze 
droog uit de cake komt wanneer je deze in het midden hebt gestoken. 
Nu kan het versieren beginnen! 

 
- Basisrecept topping/botercrème: 

Om de cup cakes te versieren kun je botercrème gebruiken. Ook dit maak je eenvoudig zelf. 
 

Ingrediënten voor ongeveer 12 cup cakes: 
- 250 gram poedersuiker 
- 250 gram zachte boter 
- 2 eetlepels heet water 
- 1 theelepel vanille extract 

 
Doe de boter in een kom en klop het glad. Voeg daarna de overige ingrediënten toe en mix het tot 
een geheel. Hoe langer je mixt, hoe beter! Voor een verrassend, feestelijk effect kun je een paar 
druppels voedingskleurstop toevoegen. 
Nu kun je de topping op de cup cakes spuiten of smeren. Of de topping gebruiken als “lijm” voor 
fondant of marsepein. 
 
 
Veel plezier ermee! 
 

 
  


