
 

Persbericht 

12-12/12:12 event viert 5-jarig jubileum! 
 
Het 12-12/12:12 event viert dit jaar haar 5-jarig jublieum! Net als in 2009, 2010, 2011 én 2012 
gebeurt er ook dit jaar op 12 december om 12 minuten over 12 iets bijzonders: tal van mensen 
worden blij verrast door een persoonlijk kadootje van een volslagen onbekende.  
  
Waarom? Gewoon, omdat het kan! Doel van deze actie is te laten zien hoe makkelijk het is om 
je medemens een bijzonder moment te laten beleven, gewoon door te geven zonder er iets voor 
terug te verwachten. Deze actie is absoluut niet commercieel; het gaat juist om het persoonlijke, 
belangeloze contact van mens tot mens. 
 
Het idee is simpel: op 12 december loop je de wijde wereld in met een cadeautje dat je 
overhandigt aan de eerste beste onbekende die jouw pad kruist. Dat kadootje kan van alles zijn: 
een zelfgebakken cake, een mooi boek uit je eigen collectie, een tekening of gedicht, een 
aardigheidje wat je hebt gekocht, een bloem, als het maar iets persoonlijks is wat je leuk vindt 
om te geven. En het mooie is: het maakt niet uit waar je bent, je kunt altijd wel iemand vinden 
om te verrassen. 
 
Op verschillende sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter lieten mensen massaal 
weten mee te doen met deze actie. Vorig jaar deden duizenden enthousiaste mensen mee! Het 
hele idee werkt ook erg aanstekelijk, omdat er zoveel plezier aan te beleven is: 
 

1. De voorpret om te bedenken wat je gaat geven 
2. De voorbereiding (kopen/bakken/inpakken/waar gaan we heen?)  
3. De uitdaging om op 12-12 om een vreemde aan te spreken en je cadeautje te geven. 

Sommige mensen vinden het namelijk eng om zomaar iets van een ander te krijgen. 
4. Uiteindelijk de ervaring hoe leuk het is voor hem of haar om zomaar een kadootje te 

krijgen van iemand die hij/zij niet kent: jij!  
5. De kick achteraf: Reken maar dat minstens twee mensen met een brede glimlach hun 

weg vervolgen. 
 
Voor meer informatie over dit inspirerende initiatief, kijk op www.12121212.nl  
Wil je in 37 seconden precies weten wat het 12-12/12:12 event inhoudt?! Bekijk dan het filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=CxaRdRVleYg 
 
 
 
 
 
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de 
grondleggers van dit evenement door een e-mail te sturen aan 12121212actie@gmail.com 


