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Tekst niveau B 

 

 Oh, rij toch niet stilletjes ons huisje voorbij… 

 

Tot hun groot verdriet komt de Sint bij duizenden kinderen helemaal niets 

brengen op 5 december. Terwijl vriendjes en buurtkinderen een mooi 

cadeau op pakjesavond krijgen, vinden zij een lege schoen. Dat komt 

doordat hun ouders of pleegouders simpelweg geen geld hebben voor 

sinterklaascadeaus. Nationaal Fonds Kinderhulp organiseert daarom Actie 5 

Pepernoot om ervoor te zorgen dat ook díe kinderen een 

sinterklaascadeau krijgen. Want ieder kind verdient toch een magische 

pakjesavond? 

 

Ruim 300 000 kinderen in armoede 

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Hun ouders hebben te weinig geld om 10 

bijvoorbeeld eten, drinken of kleding te kopen. Ook kan het zijn dat deze kinderen geen lid kunnen 

worden van een sportclub, niet mee kunnen op een schoolreisje of hun verjaardag niet kunnen vieren. 

Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Soms hebben ouders (tijdelijk) geen werk of ze werken wel, maar 

verdienen niet genoeg. Het kan ook voorkomen dat één of beide ouders ziek zijn en helemaal niet meer 

kunnen werken. Of dat ze schulden hebben die hun geldproblemen nog groter maken. Gevolg kan zijn 15 

dat er niet genoeg geld is voor bijvoorbeeld dingen die kinderen nodig hebben voor school, zoals een fiets 

of laptop. Of dat kinderen niet met vriendjes af durven te spreken, omdat ze zich schamen. Bijvoorbeeld 

omdat ze geen eigen slaapkamer hebben of omdat er thuis geen geld is voor frisdrank met wat lekkers.   

 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt al 60 jaar kinderen en jongeren tot 21 jaar in Nederland die in 20 

armoede leven. Kinderhulp doet dat door simpele dingen voor deze kinderen mogelijk te maken. Zoals 

bijvoorbeeld zwemlessen, een fiets om naar school te gaan, een bureau om huiswerk aan te maken, een 

leesboek, of… een sinterklaascadeautje in je schoen. Want armoede mag er niet voor zorgen dat 

kinderen zich buitengesloten voelen. Ook kinderen in armoede moeten er gewoon bij kunnen horen.  

Levi bijvoorbeeld: hij woont met zijn moeder in het huis van zijn oom. Ze wonen daar noodgedwongen, 25 

omdat de moeder van Levi niet genoeg geld heeft voor een eigen huis. Ze hebben een beperkte ruimte in 

het huis. Ze slapen samen in een tweepersoonsbed en vriendjes neemt Levi nooit mee naar ‘huis’. En in 

december maakte de moeder van Levi een sinterklaascadeautje altijd zelf, want geld voor een echt 

cadeau was er niet. Dit jaar hoopt ze Levi wél te verrassen met een echt cadeau. Een cadeau via Actie 

Pepernoot van Kinderhulp. Dat cadeau zal goed zijn voor uren speelplezier.  30 

 

Actie Pepernoot 

Sinds 2000 organiseert Nationaal Fonds Kinderhulp jaarlijks Actie Pepernoot. In 2018 heeft Kinderhulp 

uiteindelijk ruim 86 000 kinderen toch wel een onvergetelijke pakjesavond kunnen geven. Dat kon dankzij 

heel veel donaties. Ook dit jaar is het doel van Actie Pepernoot om zo veel mogelijk kinderen te verrassen 

en een magische pakjesavond te bezorgen. Want voor heel veel kinderen is dat niet zo vanzelfsprekend. 35 

En welk kind wil er nou niet de dag na pakjesavond naar school met zijn cadeau? Ouders kunnen niet zelf 

een aanvraag doen voor Actie Pepernoot. Dat moet altijd gedaan worden door iemand van bijvoorbeeld 

jeugdhulp, school of de kerk: op die manier ‘weet’ Kinderhulp dat het kind het ook écht goed kan 

gebruiken. Ouders krijgen dan een cadeaubon van 20 euro om een prachtig cadeau dat op het 

verlanglijstje van hun kind staat, uit te zoeken. Om al die kinderen een cadeau te kunnen geven is er veel 40 

geld nodig. Nationaal Fonds Kinderhulp hoopt dan ook dat veel mensen geld zullen doneren. Want ieder 

kind verdient toch een mooie pakjesavond?  
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