Nieuwsbegrip over de Kinderpostzegelactie 2019
Tekst niveau B

Een veilige toekomst voor alle kinderen
Binnenkort gaan ruim 160 000 schoolkinderen weer in hun eigen wijk
of straat kinderpostzegels en andere spulletjes verkopen. Het geld
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wordt gebruikt voor kinderen die wel een extra steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Dit jaar wordt een deel van het opgehaalde geld
ingezet voor kinderen die geen veilig thuis hebben: kinderen die wonen
in een opvangcentrum. Want zij verdienen ook een veilige toekomst.
Jong zijn in de opvang is

Wonen in een opvangcentrum

niet altijd leuk

Jaarlijks verblijven 8500 kinderen en jongeren in Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang. Ze
wonen daar, meestal alleen met hun moeder, voor kortere of langere tijd. Het opvangcentrum is vaak in
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een andere stad dan waar ze vandaan komen. In die tijd gaan ze naar een tijdelijke school en hebben
soms geen contact met vriendjes of familie. In de opvang delen mensen meestal de woonkamer en
douche met elkaar. Voor kinderen is er weinig ruimte om te spelen of rustig huiswerk te maken. Ook de
tuin is een kale plek. Teun van 11 jaar woont samen met zijn vader en kleine zusje Kim van 8 in de
daklozenopvang. ‘Je kunt het beter een zwervershuis noemen. Hier wonen allemaal best wel rare
mensen. Er wordt veel geschreeuwd en gehuild. Ik vind het niet eng, maar mijn zusje wordt ’s nachts
vaak wakker van geschreeuw en huilt dan ook.’ De eerste dagen in de opvang zijn volgens kinderen het
moeilijkst. Van het ene op het andere het moment moeten ze hun vrienden, school en familie achterlaten.
Indah van 12 jaar vertelt: ‘Ik kon geen afscheid nemen van mijn vrienden op school. Ik had echt geen idee
waar ik terecht was gekomen. Nu ben ik wel gewend. Maar volgende week gaan we weer verhuizen.’
Kinderpostzegels helpt
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie van 2019 helpt Kinderpostzegels kinderen die in de
opvang wonen. De gemeenschappelijke ruimtes worden vrolijker met een eigen hoek voor de kinderen.
Daar staat veel speelgoed en is er een aparte plek om huiswerk te maken. En ook wordt de tuin
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opgeknapt zodat kinderen lekker buiten kunnen spelen. Kinderen die net aankomen in de opvang krijgen
de Warm Welkom tas. De Warm Welkom Tas is een rugzakje of koffer met leuke en handige spulletjes. Er
zit bijvoorbeeld een dekentje, een knuffel, een boekje en een puzzel in. En in elke tas zit een kaart met
een groet van een bekende Nederlander. Er zijn tassen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar met een
kaart erin van de zanger van kinderliedjes Dirk Scheele, voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar met een
kaart van dierenvriend Freek Vonk en voor tieners met een kaart van zangeres Anouk. Voor de kinderen
die al veel nare dingen hebben meegemaakt, is de gevulde tas een welkom geschenk.
Kinderpostzegelactie ‘Voor kinderen door kinderen’
Al generaties lang verkopen kinderen kinderpostzegels en andere leuke spullen. De actie behoort daarom
tot het cultureel erfgoed van ons land, omdat het echt een Nederlandse traditie is die iedereen kent. Met
het opgehaalde geld door kinderen worden projecten voor kinderen gesteund. Dit jaar loopt de actie van
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25 september tot en met 2 oktober. En net als vorig jaar kunnen scholen het geld ook besteden aan een
project dichtbij. Dus aan activiteiten in hun eigen stad, dorp, wijk of zelfs op de eigen school. Zoals het
steunen van een weekendschool, het inrichten van een kamer voor kinderen die in een pleeggezin wonen
of boeken voor de schoolbibliotheek. Het verkopen en bestellen van de spullen kan ook dit jaar weer via
een handige app in je telefoon. En dit jaar kunnen mensen voor het eerst een donatie doen aan de deur.
Elk jaar werken beroemde Nederlanders mee aan de Kinderpostzegelactie. Zo was Buddy Vedder vorig
jaar de minister van Kinderzegels. Wie dat dit jaar is, is nog een geheim. Hopelijk worden dit jaar ook
weer veel kinderpostzegels en andere spullen verkocht voor een veilige toekomst van alle kinderen!
Naar: kinderpostzegels.nl, veiligetoekomst.nl

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl

Pagina 1 van 1

