Wedstrijd Origami Boomkikker

Maak een origami boomkikker

Wedstrijd voor alle kinderen uit het projectgebied. Deze wedstrijd loopt nog tot 15 januari 2013.

Wil je ook je steentje bijdragen? Knip dan het patroon in het infokrantje uit en vouw je eigen
kikker. Breng de kikker mee tijdens de infowandelingen in december of januari, en maak kans
op een schitterende prijs. Vergeet je naam niet te vermelden! Je kan je naam het beste op je
kikker zelf noteren. Ga je niet mee wandelen maar wil je toch meedoen? Stuur dan je kikker of
een zelfgemaakte versie, een tekening, een knutselwerkje...naar: ELO vzw, Trierstraat 67, 1040
Brussel met de vermeldng ‘3 WatEr - kikker’.

Uit alle ingezonden werkjes worden 3 'kikkerkntuselwerkjes' gekozen. De winnaars worden eind
januari 2013 verwittigd en krijgen een fantastische prijs. Alle ingezonden kikkers worden
tentoongesteld. De winnaars en hun kikkers krijgen ook een plaats in het volgende infokrantje
dat door 35.000 mensen wordt gelezen. Je mag ook samen met enkele vrienden een werkje
inzenden. Wil je een gekke kikker maken? Of liever een glitterkikker? Of toch maar een
realistische versie? Alles is toegestaan!

We beloofden om de uitgebreide instructies op onze website te plaatsen, evenals de voorbed
rukte pagina
met pootjes en ogen, die je zelf kan uitprinten zoveel je maar wil! Per persoon wordt wel maar
één ontwerp toegelaten. Je kan natuurlijk voor jezelf meerdere kikkers vouwen! Als je kikker
goed gemaakt is, kan je dit heel eenvouwdig testen door hem te laten springen. Is je kikker
klaar? Druk achteraan op het lijfje en... springen maar! We wensen je veel knutsel- en spring
plezier.

In het projectgebied is de boomkikker een van de doelsoorten. Momenteel huizen er zo'n 150
mannetjes in het gebied. Deze populatie willen we graag uitbreiden tot 500 mannetjes. We
hebben dus nog 350 kikkers extra nodig! Door deze origami-kikkers kunnen we de boomkikker
onder de aandacht brengen bij een groter publiek. Tijdens de GreenWeek bij de Europese

1/2

Wedstrijd Origami Boomkikker

Commissie is men alvast gestart met vouwen... help jij mee?
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