Stappenplan voor tijdens een Locked Up
Voor het organiseren van Locked Up zijn de volgende zeven stappen belangrijk.
1. Gebed
Tijdens Locked Up gaan tieners persoonlijk ervaren wat het is om vanwege hun geloof onderdrukt en
gediscrimineerd te worden. Bovendien leren ze door ervaring wat het betekent om kracht te putten
uit hun geloof. Voor hen wordt het een ervaring die ze nooit meer vergeten. Daarom is het belangrijk
om samen zowel voor, tijdens en na Locked Up te bidden voor het evenement. Betrek ook ouders,
docenten en gemeenteleden bij dit gebed. Vergeet ons niet te vragen om voor het evenement te
bidden.
2. Draagvlak creëren
Als organisator ben jij eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt tijdens Locked Up. Neem het
initiatief en betrek de kerk- of schoolleiding en de lokale media bij wat je met je groep van plan bent.
Ongetwijfeld zullen familie en vrienden de jongeren die meedoen met de actie willen sponsoren.
Wees zo creatief mogelijk in de promotie van Locked Up.
Ouders/verzorgers kunnen vragen hebben over waar hun kind aan mee gaat doen. Je vindt in de
bijlage een lijst met veelgestelde vragen. Deze lijst kun je gebruiken om ouders/verzorgers te
informeren.
3. Zoek vrijwilligers
Zoek verschillende vrijwilligers om je te helpen om de verschillende onderdelen van Locked Up te
leiden. Kies een vrijwilliger die je helpt met de bewakers. Kies ook iemand die je helpt om alle
materialen te verzamelen die je nodig hebt om Locked Up goed op te zetten.
Probeer taken goed te delegeren en samen met elkaar Locked Up te organiseren. Er is een aantal
rollen dat door vrijwilligers moet worden ingevuld.






Ondergrondse kerkleider
Hoofdbewaker
Bewakers
Ondervrager
Rechter (alleen nodig als je de uitdaging ‘rechtbank’ toevoegt)

4. Maak een planning: Voorbereidingsschema Locked Up
Hieronder staat een mogelijke planning voor wanneer je Locked Up gaat organiseren.
6 weken voor Locked Up



Vertel je jeugdgroep of klas over de Locked Up actie. Zorg dat alle jongeren genoeg informatie
hebben over wat het evenement precies inhoudt.
Informeer de ouders/verzorgers van de jongeren, jeugdleiders, gemeenteleden en andere
betrokkenen over Locked Up.

5 weken voor Locked Up





Start met de promotie en betrek de jongeren hierbij. Zij zijn enthousiast en willen graag aan de
slag om geld op te halen.
Als organisator zorg je ervoor dat je op zoek gaat naar geschikte vrijwilligers.
Geef jongeren vanaf nu de mogelijkheid zich op te geven. Zodra hun aanmelding binnen is, kun je
hen op pad sturen om zich te laten sponsoren.

4 weken voor Locked Up





Zijn deelnemers jonger dan 18 jaar? Dan moeten ouders/verzorgers een toestemmingsformulier
tekenen. Geef bij inschrijving van elke deelnemer die jonger is dan 18 jaar een
toestemmingsformulier mee.
Ga met de deelnemers die zich al hebben opgegeven nadenken over wat volharden in geloof
betekent en wat vervolging eigenlijk inhoudt.
Vraag ouders/verzorgers, gemeenteleden en andere betrokkenen om voor, tijdens en na Locked
Up voor het evenement te bidden.

3 weken voor Locked Up



Probeer een nieuwe stimulans te geven aan de promotie. Wees creatief en schakel de
deelnemers in.
Tijdens centrale momenten zoals een zondagse dienst kun je makkelijk de hele gemeente
toespreken. Zorg dat Locked Up een bekend begrip wordt onder de gemeenteleden of op school.

2 weken voor Locked Up







Organiseer een bijeenkomst voor alle vrijwilligers.
Spreek met de vrijwilligers het hele programma een keer goed door. Bekijk welke attributen je
nog nodig hebt en maak of koop ze. Besluit je uitdaging 7 ‘Film’ toe te voegen aan Locked Up,
bestel dan alvast een dvd uit de webwinkel van Open Doors.
Laat het promotiefilmpje aan zoveel mogelijk mensen zien en verspreid het via Twitter en
Facebook.
Hoe meer bekendheid, hoe beter. Zorg dat je de lokale krant, tv en radio op de hoogte brengt
van jullie actie.
Stuur een laatste herinnering naar de ouders/verzorgers van de jongeren.

Laatste week voor Locked Up



Rond je boodschappenlijstje met attributen af. Check met alle vrijwilligers of het programma
klaar en duidelijk is.
Alle deelnemers die jonger zijn dan 18 hebben schriftelijke toestemming nodig. Zorg dat alle
toestemmingsformulieren zijn ingeleverd bij de organisatie vóór Locked Up begint.

Stuur een laatste oproepje naar alle deelnemers om zich goed voor te bereiden op de actie. Wil je
dat alle deelnemers iets meenemen, zorg dan dat je dit tijdig meldt.

5. Ken de spelregels
Tijdens Locked Up is het van belang dat de bewakers en de gevangenen zich houden aan een aantal
regels. Bewakers hebben naast deze regels soms nog specifieke taken. Deze rolbeschrijvingen vind je
onder het kopje ‘3.3 Twaalf geloofsuitdagingen’.
Regels voor de bewakers:






Bewakers mogen gevangenen niet aanraken.
Bewakers mogen geen scheldwoorden gebruiken.
Bewakers mogen niet alleen zijn met een gevangene.
Bewakers mogen geen persoonlijke pesterijen beginnen of persoonlijk worden in taalgebruik.
Als gevangenen zich verkeerd gedragen, geeft de bewaker een waarschuwing. Na herhaalde
waarschuwingen mag de hoofdbewaker ‘game over’ roepen en moet de gevangene Locked
Up verlaten. Als een deelnemer Locked Up negatief beïnvloedt, is het beter hem/haar uit het
spel te halen. Uiteraard moet iedereen zijn best doen om te gehoorzamen.
 Gevangenen die naar het toilet willen gaan, moeten dit altijd aan de bewakers vragen maar
krijgen wel toestemming.
Regels voor de gevangenen:
 Gevangenen moeten de bewakers gehoorzamen en mogen niet provoceren.
 Wie naar het toilet wil, moet toestemming vragen aan de bewakers. Hij/zij wordt
geblinddoekt naar het toilet gebracht. In het toilet mag de blinddoek uiteraard af. Ben je
klaar, dan doe je de blinddoek zelf weer om, klop je op de deur en word je teruggebracht.
 Elke gevangene kan op een willekeurig moment zeggen ‘game over’ en mag dan Locked Up
verlaten.
6. Train de vrijwilligers
Locked Up staat of valt met de kennis en de fijngevoeligheid van mensen die een rol vervullen.
Iemand die de rol van bewaker speelt, komt dicht bij de deelnemers. Bereid je als bewakers voor op
deze beleving. Zodat je zelf meemaakt wat de deelnemers ook doormaken. Op deze manier heb je
meer handvatten om met de jongeren in gesprek te gaan. Bespreek en reflecteer jullie ervaringen
met elkaar en maak samen afspraken over hoe jullie met de deelnemers zullen omgaan.

