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Nieuwsbegrip Extra over Zomerpretpakket  
tekst niveau A 

 
Iedereen een te gekke zomer!  
 
Het is al bijna zover: zomervakantie! Verheug je je er al op? 
Wat heb jij voor plannen? Gaan jullie op vakantie en allerlei 
leuke dingen doen? De zomervakantie is niet voor alle 
kinderen een feest. Voor kinderen die in armoede leven is de 
zomervakantie vooral heel lang. Want zij gaan vaak nergens 5 
heen. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt deze kinderen.   
 
Ruim 300 duizend kinderen in armoede 
Voor veel kinderen is het heel gewoon om te sporten, naar muziekles te gaan, om mee te gaan 
op schoolreisje, je verjaardag te vieren of een dagje naar de dierentuin te gaan. Toch zijn er 
ruim 300 duizend kinderen voor wie dat niet gewoon is. Voor hun ouders zijn dat soort dingen 10 
onbetaalbaar. Deze kinderen groeien op in armoede. Zij gaan dus in de zomer nergens heen. Er 
is geen geld voor een dagje zwembad. Soms zelfs niet eens voor een ijsje. De zomervakantie is 
voor hen vaak eenzaam. Want andere kinderen zijn dan niet thuis, omdat ze op vakantie zijn of 
een dagje uit. En als de vakantie afgelopen is en ze weer op school zijn? Dan hebben zij geen 
leuke vakantieverhalen of -avonturen. Daardoor voelen ze zich vaak alleen en buitengesloten.  15 
 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp wil kinderen helpen die in Nederland in armoede leven. 
Armoede mag er niet voor zorgen dat kinderen zich buitengesloten voelen. Dat is belangrijk voor 
hun toekomst. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit 
doet Kinderhulp door kinderen en jongeren tot 21 jaar die opgroeien in armoede, te helpen met 20 
allerlei dingen die geld kosten. Bijvoorbeeld met spullen voor school zoals boeken of een laptop, 
maar ook dingen als een fiets, een bril, een dagje uit, zwemlessen, of een Zomerpretpakket. 
Kinderhulp wil dat alle kinderen mee kunnen doen en een mooie toekomst kunnen hebben. 
Want alle kinderen zijn gelijk.  
 
Een pakket vol zomeravontuur 25 
Twee jaar geleden startte Kinderhulp met het uitdelen van Zomerpretpakketten boordevol leuke 
spullen: zomerspeelgoed voor binnen en voor buiten, kaartjes voor een leuk dagje uit en fijne 
leesboeken. Het blijkt dat een groot deel van de kinderen die in armoede opgroeien bijna alleen 
maar thuis zitten in de vakantie. ‘Ieder kind verdient een leuke zomervakantie!’ vindt Jan 
Wezendonk van Nationaal Fonds Kinderhulp. ‘Met een Zomerpretpakket geven we die kinderen 30 
toch dat beetje plezier, dat zij zo hard kunnen gebruiken.’ In 2017 deelde Kinderhulp 300 
pakketten uit en komende zomer zijn dat al 5000 pakketten.  
 
Voor het eerst naar de bioscoop 
Taiza groeit op in armoede. Zij was één van die kinderen die twee jaar geleden een pakket 
kreeg. Ze vertelt blij: ‘We zijn toen in de zomervakantie naar de film geweest. En dat was de 35 
eerste keer dat ik met mama naar de bioscoop ging!’ Er zat ook een bon in voor een bezoek aan 
een pretpark. ‘Eindelijk konden we op vakantie! Dat was echt leuk!’ Die zomer zag er dus heel 
anders uit voor Taiza. Haar moeder Monica vertelt: ‘Taiza was heel blij en glom helemaal toen 
ze uit de achtbaan kwam. Het was de dag van haar leven.’ En dat dankzij het Zomerpretpakket.  
Bron: kinderhulp.nl 

buitengesloten = niet mee mogen doen 

Julia voor het eerst  
een dagje uit 
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