
Crazy 88 

Deze veertigdagentijd hebben we een hele nieuwe 

manier gevonden om geld in te zamelen voor een 

goed doel. Hoe tof is het als je echt iets kan doen 

voor het geld dat je ophaalt.  Daarom hebben we 

bedacht dat we een lijst maken met 88 gekke 

opdrachten (Crazy 88). Sommige opdrachten hebben te maken met het thema 

van de 40 dagentijd ( de zeven werken van barmhartigheid) . Sommige zijn 

gewoon voor de leuk. Kijk op https://hofkerk-delft.nl/crazy-88 

Hoe het werkt? 

• Kies welke opdracht je wil uitvoeren. 

• Bespreek met een volwassen of hij/zij jou wil sponsoren en hoeveel ze 

overmaken naar een goed doel. (als de opdracht goed is uitgevoerd) 

• De uitvoering van de opdrachten kan worden vastgelegd op foto of video. 

• Laat ons vooral weten wat je hebt gedaan en wat je daarmee hebt verdient. 

• Je hoeft het niet op volgorde te spelen en je hoeft ook niet alle opdrachten 

te doen.  

•  Je mag ook opdrachten samen met je vrienden en vriendinnen doen. 

• Voor meer informatie over de goede doelen en over de manier van 

overmaken kijk op https://hofkerk-delft.nl/crazy-88 

 

1. Maak een gek kapsel bij jezelf       

2. Blaas een ballon op totdat hij knapt       

3. Kook een maaltijd voor iemand (De 

hongerigen te eten geven) 

      

4. Stuur een kaartje naar iemand die ziek is (De 

zieken verzorgen) 

      

5. Draai achter elkaar 88 rondjes in dezelfde 

richting zonder onderbreking 

      

6. Drink uit iets wat geen beker is (De dorstigen 

te drinken geven) 

      

7. Verzin een outfit voor iemand anders (De 

naakten kleden) 

      

8. Prank iemand bij je thuis       

9. Fotografeer een vlieg       

10. Duet een tiktok van iemand die je niet zo 

goed kent. (De vreemdelingen herbergen) 
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11. Teken een petitie of stuur een mail via 

Amnesty international (De gevangenen 

bezoeken) 

      

12. Maak een foto bij school       

13. Ga naar een strandje       

14. Maak een handstand       

15. Ga op de foto met een kunstwerk       

16. Geef een onbekende een kushand (De 

vreemdelingen herbergen) 

      

17. Bak iets lekkers voor iemand uit de buurt. 

(De hongerigen te eten geven) 

      

18. Glijd van een trapleuning       

19. Geef de mensen in je huis onverwacht een 

kopje thee. (De dorstigen te drinken geven) 

      

20. Schrijf een compliment op een post-it en plak 

deze bij iemand op de deur of het raam (De 

vreemdelingen herbergen) 

      

21. Knuffel je huisdier       

22. Knuffel een boom       

23. Maak een smoothie voor je 

buurman/buurvrouw. (De dorstigen te drinken 

geven) 

      

24. Knip de teennagels van je vader of oom       

25. Verstop paaseitjes in je huis zonder het tegen 

iemand te zeggen 

      

26. Lak je nagels groen       

27. Maak een spandoek voor allemensen in het 

ziekenhuis (De zieken verzorgen) 

      

28. Leg een hinkelpad aan op straat (niet je eigen 

tuin) 

      

29. Maak een foto van een vliegtuig       

30. Maak een fotostrip (een stripverhaal met je 

eigen foto’s) 

      

31. Maak een madeliefjesketting (en geef die aan 

iemand) 

      

32. Maak een mummie        

33. Maak een piramide       

34. Maak een praatje met een vreemde op straat 

over een onverwacht onderwerp (De 

vreemdelingen herbergen) (houdt uiteraard 1,5m 

afstand!) 

      



35. Maak een stoepkrijttekening midden in het 

centrum 

      

36. Maak een selfie met je beste vriend/vriendin       

37. Loop 10 keer de trap op en af       

38. Ga op de foto met een pannenkoek       

39. Passeer minstens 3 bussen en zwaai naar alle 

inzittenden 

      

40. Maak een zandengel (een sneeuwengel maar 

dan in zand) 

      

41. Schrijf een gedicht over muizen       

42. Fluit of zing een liedje in het openbaar.       

43. Vermom je als een cactus.       

44. Verzamel 10 grassprietjes       

45. Verzamel 10 verschillende bloemen en geef 

ze aan een buurman 

      

46. Vier een verjaardag van iemand die niet jarig 

is. 

      

47. Verwissel je schoenveters.       

48. Voer een vogel (De hongerigen te eten 

geven) 

      

49. Maak een tekening voor het zorgpersoneel 

en stuur die op (De zieken verzorgen)  

      

50. Doe de Neymar challenge in het openbaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=8pqNl-

xLz4I 

      

51. Verwissel van kleding met iemand bij je thuis. 

(De naakten kleden) 

      

52. Eet een week geen vlees.       

53. Dans op een plek waar meer dan 10 mensen 

lopen zonder muziek de macarena 

      

54. Maak een selfie met een walnoot       

55. Doe 24 uur lang alsof je een scheidsrechter 

bent en geef iedereen rode en gele kaarten (of 

groene als iets goed is). 

      

56. Doe een koprol in de supermarkt       

57. Schrijf een lied over aardbeien.        

58. Dans een YouTube filmpje van Just Dance na       

59. Speel ‘De vloer is Lava’ op een andere plek 

dan je huis en tuin 

      

60. Eet iets wat je heel vies vindt.       

61. Houdt een ouderwetse “tea party” 

(theekransje) (De dorstigen te drinken geven) 

      



62. Trakteer onbekende mensen op jouw 

favoriete snack (De hongerigen te eten geven) 

      

63. Houdt een ijsklontje 30 seconden in gesloten 

hand vast 

      

64. Doe de was        

65. Verzin een verhaal over 2 pinguïns die vieze 

sokken aan hebben. 

      

66. Zeg het alfabet achterstevoren zonder te 

spieken en zonder ‘uhh’ 

      

67. Fotografeer een mier       

68. Maak een foto van een analoge klok om 

14.14 uur 

      

69. Maak een foto alsof je in een vliegtuig zit       

70. Roep tegen 5 willekeurige fietsers: ‘Mooie 

fiets!’  

      

71. Doe alsof je verliefd bent geworden op een 

duif. 

      

72. Maak een ketting voor je moeder (De 

naakten kleden) 

      

73. Doe Fred na die Donald Duck nadoet.        

74. Maak een kunstwerk van bestek.       

75. Versier een boom       

76. Lak de teennagels van je vader       

77. Maak iemand op straat aan het lachen       

78. Maak een kussenfort        

79. Speel een scène uit een film of boek na       

80. Eet een haring.       

81. Zing in 3 verschillende winkels tegen de 

caissière het liedje van juf Ank: “Hallo allemaal” 

      

82. Vouw een vliegtuig en gooi hem in oostelijke 

richting 

      

83. Kijk naar de film Hamilton op Disney+       

84. Verkleed je als je favoriete film figuur.       

85. Maak selfie met je voeten.       

86. Blaf tegen 4 verschillende honden alsof je 

zelf een hond bent 

      

87. Doe 25 push ups zonder pauze tussendoor       

88. Plak een mooie boodschap op je raam zodat 

ze het vanaf buiten kunnen lezen. 

      

 


