
ACTIVITEIT: #KEIVOORAUTISME  

KEI SCHILDEREN EN VERSTOPPEN 

 

          

 

 



     
BENODIGDHEDEN 

1 

 

Kei 

2 

 

Verf 

3 

 

Verfborstel 

4 

 

Stiften 

5 

 

(kranten) Papier  



6 

 

Doek 

7 

 

Water 

8 

 

vernis 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAPPENPLAN 

Stap 1 

 

Zoek een mooie kei in je tuin, bij een 
veldweg in je buurt, in de vrije 
natuur tijdens een wandeling 
 (groot, klein, rond, hoekig, maakt 
allemaal niet uit! Iedereen is uniek 
en elke kei is mooi  )  
Tip: je kan dit samen doen met je 
mama of papa, of met een 
vriend(in), je broer of zus, …  

Stap 2 

 

Maak de kei goed proper met water 
en een sponsje of doek.  

Stap 3 

 

Droog hem daarna goed af  met een 
handdoek en laat nog even (een 
uurtje) verder drogen alvorens te 
beginnen schilderen.  
 
Tip: je kan hem misschien op de 
verwarming leggen, dan gaat het wat 
sneller.  

Stap 4 

 

Kies welk materiaal je wil gebruiken: 
acrylverf, spuitbus of stift kan 
allemaal!  
 
Tip: neem materialen die watervast 
zijn! 



Stap 5 

 

Leg een oude krant of onderlegger 
klaar om de kei op te leggen 
 
Zet ook al je andere spullen klaar. 

Stap 6 

 

Schilder een eerste keer je KEI met 
een basiskleur en laat de kei dan 
drogen.  
Indien nodig doe je eerst de 
bovenkant, laat je die drogen en doe 
je erna de onderkant.   

Stap 7 

 

Als je kei droog is, kan je hem verder 
opfleuren met een andere kleur, een 
figuur zoals een hartje of een bloem, 
een quote of een woord.  
 
Op het internet (bijv Pinterest) vind 
je heel wat voorbeelden.  

Stap 8 

 

Teken je ontwerp eerst met potlood.  



Stap 9 

 

Ben je hier tevreden over, kan je het 
inkleuren/schilderen. 

Stap 10 

 

Als je ook dit hebt laten drogen, 
schrijf je met een tekstmarker op de 
onderkant  #KEIVOORAUTISME 

Stap 11 

 

Eventueel kan je op het einde nog 
vernis spuiten over de kei. Zo zal de 
verf er niet te snel afschilferen.    

Stap 12 

 

Is je kei goed droog? Verstop deze 
tijdens een wandeling en tover 
hiermee een lach op het gezicht van 
de gelukkige vinder. Maak er een 
foto van. 
 
Tip: maak samen met je gezin of 
vrienden deze wandeling en verstop 
elk van jullie een kei.  
 



Stap 13 

 

Deze foto kan je dan posten op 
social media (facebook, instagram, 
snapchat, ..)  
 
En je schrijft er #keivoorautisme 
#wereldautismedag 
#limburgsestichtingautisme bij.  

Stap 14 

 

Mocht je zelf ergens een andere kei 
vinden, mag je deze houden of 
opnieuw laten zwerven.  
 
Er bestaan op social media veel 
regionale groepen  waar je hints 
kunt geven over waar je stenen 
liggen of juist gevonden stenen kunt 
posten. 

                 


