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Nieuwsbegrip over de Kinderpostzegelactie 2018 
Tekst niveau B 
 

 Voor kinderen, door kinderen 
 
De jaarlijkse Kinderpostzegelactie gaat weer van start en jullie 
school doet mee! Vanaf 26 september kunnen jullie 
kinderpostzegels en andere leuke spullen zoals kaarten, tassen 
of grappige pleisters verkopen. En door die spullen te verkopen, 
zorgen jullie ervoor dat er geld is voor hulp aan kwetsbare 5 
kinderen. Zo helpen kinderen andere kinderen in Nederland en 
ver weg. Dat is daarom ook het motto van de Kinderpostzegelactie: Voor kinderen, door kinderen.  
 
Kinderpostzegels helpt kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
In Nederland wonen ruim 20 000 kinderen niet thuis. Soms wonen ze niet meer thuis omdat ze 
verwaarloosd werden. Hun ouders konden niet goed voor hen zorgen. Dat kan zijn door ziekte van een 10 
van de ouders, of doordat een van hen verslaafd is aan alcohol of drugs. De kinderen worden dan 
opgevangen in een pleeggezin. Ook zijn er kinderen die samen met (een van de ouders) niet meer thuis 
kunnen wonen en in een opvanghuis wonen. Daar is de ruimte vaak klein en het is ver weg van hun oude 
buurt, hun oude school, oude vriendjes en soms ook ver weg van broertjes of zusjes. Dat is heftig. 
 
Kinderpostzegels helpt kinderen die een trauma hebben 15 
Kinderen maken soms heel nare dingen mee. Bijvoorbeeld geweld op straat of thuis. Ook zijn er kinderen 
die moesten vluchten voor een oorlog. Deze kinderen kunnen door die nare dingen een trauma hebben. 
Daardoor hebben ze last van nachtmerries of zijn ze heel bang of boos. Dikwijls vinden ze het niet fijn om 
erover te praten. En door alles wat ze meegemaakt hebben, hebben ze het ook lastig op school.  
 
Kinderpostzegels helpt kinderen die extra steun op school nodig hebben 20 
Sommige kinderen in Nederland hebben het zwaar op school. Thuis loopt het niet makkelijk, ze worden 
gepest op school of ze zijn gevlucht uit een ander land. Door alle problemen hebben ze op school meer 
moeite om zich goed te concentreren.  
In het buitenland moeten kinderen soms helemaal stoppen met school om geld te verdienen. Ze moeten 
een steentje bijdragen aan het inkomen voor het gezin. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika komt 25 
kinderarbeid nog vaak voor. Deze kinderen hebben extra steun nodig om naar school te gaan en te leren.  
 
Voor het goede doel 
Voor deze kwetsbare kinderen zet Kinderpostzegels zich al sinds 1924 in. In dat jaar werden veel 
kinderen wees doordat hun ouders overleden aan de Spaanse Griep. Er werd besloten postzegels te 
verkopen met een toeslag die bedoeld was om die kinderen te helpen. Er werd veel geld ingezameld. 30 
Daarom besloot men elk jaar kinderpostzegels te verkopen om kwetsbare kinderen te helpen. En dat 
gebeurt nu na 94 jaar nog steeds. De actie behoort daarom tot het ‘cultureel erfgoed’ van ons land, omdat 
het echt een Nederlandse traditie is die iedereen kent.  
 
Kinderpostzegelactie 2018 
Binnenkort doen meer dan 150 000 schoolkinderen in het hele land weer mee aan de Kinderpostzegel-35 
actie. En het verkopen en bestellen van de spullen is supersimpel, want er is een handige app voor in je 
telefoon. Talloze beroemde Nederlanders zoals koning Willem-Alexander, Linda de Mol en Dylan 
Haegens deden mee aan de Kinderpostzegelactie. Guus Meeuwis, was vorig jaar de minister van 
Kinderzegels. Wie dat dit jaar is, is nog een groot geheim. Hopelijk wordt er dit jaar weer veel verkocht en 
kunnen we heel veel kinderen helpen!   40 
Naar: www.kinderpostzegels.nl 

Verkopen voor het goede doel 


