
Je wordt ontslagen. Je ontvangt
vanaf nu een werkloosheidsuitkering.

Je krijgt een promotie op het werk:
je verdient vanaf nu € 200 per maand meer.

(bijhouden)

Wegens reorganisatie van het bedrijf,
verdien je €100 minder

(bijhouden)

Je kon een extra opleiding volgen.
Je verdient nu €50 meer.

(bijhouden)

Je bent betrapt op stelen op je werk.
Je kan dus niet meer terecht bij VDAB

en ontvangt vanaf nu leefloon.

Je wordt ontslagen en kunt niet genoeg
arbeidsdagen aantonen.

Hierdoor val je op het leefloon.

NOODWONING
(bijhouden)

Je steelt een horloge in de Inno
en verpandt deze voor €60

Je steelt een GSM
en verpandt deze voor €60

Je krijgt een zwartwerk aanbieding.
Je verdient nu €200 euro extra.
(bijhouden als je hiervoor kiest)

Trakteer de klas van je zoon of dochter
voor de verjaardag!

€20

De jas van je zoon is gescheurd,
je moet een nieuwe aanschaffen.

€80

KLEED JE WARM EN EET SMAKELIJK - Bijlage 5: lotkaarten
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De ruit is stuk gegaan tijdens het spelen.
€80

Kinderen gaan op kamp met de jeugdbeweging. 
Krijg 5 vrienden!

€100

Kapotte wasmachine
€150

Je fiets is gestolen,
je koopt een nieuwe

€80

De deurwaarder komt langs omdat je een reke-
ning niet hebt betaald.

€300

Je reed te vlug.
BOETE!

€75

Etentje op het schoolfeest van de kinderen
€10 per persoon 

Je bezoekt de dokter en geneest! 
(geraakt uit invaliditeit)

Je betaalt €30
(bijhouden)

Je bent ziek en valt op invaliditeit.
 Zoek een dokter!

Er was een hevige brand in je huis.
Indien  je niets nieuws kan huren

biedt OCMW je een noodwoning aan.

Je wint de lotto.
Dit levert je €500 op!

Je vindt een portefeuille
en brengt deze naar de politie.

De beloning is €100.
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Je grootmoeder sterft,
ze laat jou €200 na.

Je wint de lotto.
Dit levert je €50 op!

Je vrienden gaan naar de film. 
Betaal €10 en win 1 vriend.

Je wint de Lotto. Dit levert je €25 op!
Je reed door het rode licht.

BOETE!
€ 50

NOODWONING
(bijhouden)

NOODWONING
(bijhouden)

Je wordt ontslagen.
Je ontvangt vanaf nu een
werkloosheidsuitkering.

Je bezoekt de dokter en geneest! 
(geraakt uit invaliditeit)

Je betaalt €30.
(bijhouden)

Kapotte frigo
Herstelling kost je €50

Sinterklaas.
Koop cadeautjes voor je kinderen €10 per kind.

Je krijgt een zwartwerk aanbieding.
Je verdient nu €200 euro extra. 
(bijhouden als je hiervoor kiest)
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Nieuwe schoolboeken 
€5 per kind

Wegens reorganisatie van het bedrijf,
verdien je €100 minder

(bijhouden)

Betaal je telefoonfactuur
€30

Betaal het zakgeld van je kinderen
€5 per kind

Je volgde een computeropleiding. 
Je verdient nu €20 meer per maand. 

Geboorte van een kindje in jullie gezin!
Schrijf bij op jullie gezinskaart

Benzine voor je wagen.
€30

Je bent ziek en valt op invaliditeit. 
Zoek een dokter!

Er was een hevige brand in je huis. 
Indien  je niets nieuws kan huren

biedt OCMW je een noodwoning aan.

Het sneeuwt…
Koop voor elk gezinslid een muts.

€10 per gezinslid

Valentijnsdag
Koop voor je partner een geschenkje 

€25

Wateroverlast. 
Je moet nieuwe meubels kopen.

€ 300
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Wateroverlast. 
Je moet nieuwe meubels kopen.

€500

Auto-ongeval. 
Je kan niet gaan werken. 

Je ontvangt vanaf nu invaliditeitsuitkering. 

Auto-ongeval.
Reparatiekosten:

€200

Televisieabonnement 
€30

Ga uit met je vrienden
en leer 2 nieuwe vrienden kennen.

€30

Een uitstapje naar de zee met enkele vrienden. 
(je leert 3 nieuwe vrienden kennen)

€50

Verjaardag van je partner.
Koop een bloemetje

€15
Je vindt een briefje van €20 op straat Je vindt een briefje van €10 euro op straat.

Verkeerd geparkeerd!
Boete!

€30

Eindejaarspremie
Je ontvangt €400

Werknemer van het jaar!
€300
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Je baas is tevreden over je werk…
Je krijgt een bonus.

€250 

Je ziet niet zo goed meer…
Koop een bril.

€70

Je baas is tevreden over je werk… Je krijgt een 
bonus.
€150

Renoveer je woning
€300

De nieuwe trend! Roze schoenen…
Koop ze en krijg 3 nieuwe vrienden.

€30

Je doet mee aan een promotie in de krant en 
wint!
€25

Ga mee op weekend
en krijg 4 nieuwe vrienden.

€80

Doe mee in de sportclub
en krijg 2 nieuwe vrienden.

€60

De nieuwe trend! Hippe armbandjes…
Koop ze en krijg een nieuwe vriend.

€10

Je krijgt een zwartwerk aanbieding.
Je verdient nu €100 euro extra. 
(bijhouden als je hiervoor kiest)

Je verkoopt enkele oude spulletjes
op de rommelmarkt.

€20

Aandeelwinst. 
De bank betaalt je €50 uit.
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Wateroverlast.
Koop voor elk gezinslid een paar laarzen.

€10 per gezinslid

Feestje in de parochiezaal.
€5 ingang en leer 1 nieuwe vriend kennen. 

Kerstmis. 
Je ontvangt €20 van je grootouders.

Kerstmis. 
Koop voor je gezinsleden een cadeautje

€10 per gezinslid
Factuur voor internetverbinding

€30

Hevige regen. 
Koop een paraplu: €5

De deurwaarder komt langs
omdat je een rekening niet hebt betaald.

€400

Diefstal! 
Je juwelen worden gestolen. 

-€100

Je verkoopt je oude wagen
+€500

Financiële crisis
€200 verlies op de bank

Financiële crisis
Verlies van €100 euro

Koop een nieuwe jeans
-€25
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De gemeente laat bomen planten in de straat. 
Alle bewoners betalen €20 mee

voor de netheid in de wijk.

Keelpijn. Koop keelpastilles 
bij de apotheek 

€10

Hoofdpijn. 
Koop Dafalgan bij je apotheek

€20

Jaarlijks bezoek bij je tandarts
€30

Een nieuwe hobby! Muziek.
Koop een instrument

€1.000
en je ontmoet 10 nieuwe vrienden.

Je zoon/dochter heeft het moeilijk
tijdens de wiskundeles.
Betaal €40 voor bijles.

Je zoon/dochter heeft het moeilijk
bij de les Frans.

Betaal €40 voor bijles.

Kerstmis. 
Koop versiering.

€20

Bibliotheekkaart
€5 per gezinslid 

Je vrienden gaan een pizza eten. 
Ga mee en maak 1 nieuwe vriend. 

€10

Wat een koopje! Solden!
Koop een nieuwe t-shirt.

€10
1 punt voor kledij 

Neem een huisdier…
€50
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Je trekt terug van je belastingen
€ 10

Nieuwe hobby!
Koop knutselgerief

€50

Je wint een keukenrobot ter waarde van €30 
tijdens de tombola

Je helpt je buur bij zijn verhuis.
Je krijgt €20 van hem en

krijgt er eveneens een goede vriend bij.

Hevige regen. Een lek in je dak.
€ 200 voor de reparatie. 

Premie voor groene energie. 
Je ontvangt € 40

Het is winter. 
Zet 4 nieuwe winterbanden op je wagen.

€100

Korting op je energiefactuur
+€ 20

Je zoon is een goede voetballer.
Hij wint de match. Hij krijgt hiervoor €10.

Je broer trouwt. Je koopt een prachtig kleed/ 
kostuum voor het feest.

€100

Abonnement voor het openbaar vervoer
€100

Betaal je ziekteverzekering
€ 100
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Koop een paar nieuwe winterschoenen
€50

NOODWONING
(bijhouden) 

Je koopt een grote taart voor grootmoeder
die 100 jaar geworden is.

€20

Je gaat naar de kapper
€10 per gezinslid

Je wilt integreren in de maatschappij
en beslist Nederlandse les te volgen

€10 per ouder

Uitstapje naar de Ardennen
met het hele gezin.

€100

Grote kuis!
Je koopt het nodige kuisgerief

€20

Je wint een waardebon van 
€75

Je wint een waardebon van 
€50

Je krijgt een zwartwerk aanbieding.
Je verdient nu €100 euro extra. 
(bijhouden als je hiervoor kiest)

Je wordt ontslagen en
ontvangt vanaf nu werkloosheidsuitkering. 

EEN DOKTER! 
Betaal €30 en geraak uit de invaliditeit. 
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Je krijgt een promotie…
Je verdient per maand €100 meer.

(bijhouden)

Wegens reorganisatie van het bedrijf
verdien je €200 minder.

(bijhouden) 

Je zoon haalt een vandalenstreek uit.
Jij betaalt de boete van €80

Je bent betrapt op stelen op je werk. Je kan dus 
niet meer terecht bij VDAB en ontvangt vanaf 

nu leefloon.

Je wordt ontslagen en kunt niet genoeg ar-
beidsdagen aantonen. Hierdoor val je op het 

leefloon.

Wegens reorganisatie van het bedrijf, verdien je 
€100 minder
(bijhouden)

Je solliciteert voor een hogere job
en wordt aangenomen!

Je solliciteert voor een hogere job
en wordt aangenomen!

Je solliciteert voor een hogere job
en wordt aangenomen!

11.11.11 staat voor je deur,
koop een pak stiftjes voor €10 

De school verkoopt soep voor de daklozen, 
koop soep voor €15 

Tsunami; doneer €50 
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Doneer 3 pakken rijst
aan de voedselbanken,

€5 
Doneer €20 aan Music for life. Geef €10 aan Broederlijk Delen
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