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tekst niveau B

Voor kinderen, door kinderen
Dat is het motto van de Kinderpostzegels. Kinderen uit groep 7
en 8 gaan binnenkort weer op pad. Ze proberen zo veel
mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Met het geld dat zij met
de postzegels ophalen, worden andere kinderen geholpen. Dit
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jaar wordt het geld gebruikt voor een goed thuis voor 400.000 kinderen die dat nodig hebben.
Kinderpostzegels
De eerste Nederlandse kinderpostzegel werd gemaakt in 1924. Het was geen gewone postzegel,
maar een speciale postzegel. Want de postzegel was iets duurder dan een normale postzegel. Het
extra geld ging naar weeskinderen. De eerste jaren werden de kinderpostzegels voornamelijk

10

verkocht door vrijwilligers. In 1948 bedacht een meester samen met zijn leerlingen dat kinderen de
postzegels moesten gaan verkopen. Het was namelijk heel leerzaam. Want door kinderpostzegels te
verkopen konden ze zich inzetten voor kinderen die het minder goed hadden. Ook leerden ze hoe ze
netjes en beleefd iets konden verkopen en leerden ze rekenen. De verkoop door kinderen was een
succes. Een jaar later deden meer scholen mee en was de Kinderpostzegelactie geboren.
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Een goed thuis voor alle kinderen!
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie van dit jaar is voor een goed thuis voor kinderen die dat
nodig hebben, Het gaat om drie groepen kinderen. De eerste groep zijn kinderen die niet bij hun
ouders kunnen wonen. Kinderpostzegels helpt hen aan een nieuwe plek om te wonen. Een plek in
een gezin waar ook hun eigen broertjes en zusjes kunnen wonen. De tweede groep zijn kinderen die
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opgroeien in een arm gezin. Deze kinderen krijgen bijna nooit nieuwe kleren, halen eten bij de
voedselbank en kunnen hun verjaardag niet vieren. Kinderpostzegels zorgt ervoor dat zij dat wel
kunnen. Ook in het buitenland zijn er veel kinderen die in armoede leven. Dit zijn
vaak kinderen die moeten werken. Over de hele wereld gaat het om 168 miljoen
kinderen. Kinderpostzegels zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen.
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De laatste groep zijn de kinderen die in de opvang wonen. Elk jaar komen
ongeveer 8000 kinderen met hun vader of moeder in de opvang terecht. Zoals
Luca van 12 jaar. Haar vader gebruikte drugs en sloeg haar en haar moeder. Luca
was altijd bang. Zij en haar moeder vluchtten stiekem naar een opvanghuis. Haar vader

Luca

weet niet waar ze zijn. Luca is nu op een plek waar nog meer kinderen wonen. Ze is daar veilig en
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heel blij. Luca wil dat andere kinderen zoals zij ook geholpen worden.
De Kinderpostzegelactie van dit jaar
Dit jaar zullen ruim 160.000 kinderen van duizenden scholen in Nederland de Kinderpostzegels gaan
verkopen. Ook talloze beroemde Nederlanders doen altijd mee met de Kinderpostzegelactie. Zo
hebben André Kuipers, Koning Willem-Alexander en Chantal Janzen al eens meegedaan. Zij vertellen
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overal hoe belangrijk het is om de Kinderpostzegelactie te steunen. Dit jaar doen Linda de Mol, Dylan
Haegens en nog een andere bekende Nederlander mee. Wie dat is? Dat blijft nog even een mysterie.
Hij wordt de Minister van de Kinderpostzegels en houdt alle kinderen die meedoen op de hoogte of ze
hun doel hebben bereikt. Hopelijk worden er veel kinderpostzegels verkocht zodat er weer veel
kinderen een goed thuis krijgen. Help jij mee?
Naar: www.kinderpostzegels.nl
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