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Ieder kind een leuke zomervakantie
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Wat is het een raar schooljaar! In maart mocht je ineens niet meer
naar school. Je mocht niet meer sporten en je kon niet meer naar
je vrienden. Je moest thuis leren en ook spelen. Dat viel vast niet
altijd mee. Voor sommige kinderen waren die weken thuis extra
moeilijk. En de zomervakantie die er aankomt? Die is voor veel van
hen ook vaak niet zo fijn. Je leest hier waarom. En je leest ook hoe
Nationaal Fonds Kinderhulp deze kinderen helpt. 
Ruim 300 duizend kinderen in armoede
Van elke 12 kinderen is er 1 kind dat opgroeit in armoede. Dat zijn in heel Nederland ruim 300
duizend kinderen. Zij merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Toen iedereen
thuis online moesten leren, was dat voor deze kinderen vaak niet mogelijk. Zij hadden thuis
geen laptop of tablet. En je thuis vermaken is niet zo moeilijk als je genoeg boeken, speelgoed
of een spelcomputer hebt. Maar als er thuis geen geld is voor dat soort dingen, dan zijn de
dagen lang en saai. Daarom gaan veel van die kinderen liever naar school, want daar zijn
vrienden en boeken en daar kunnen ze lekker spelen. +
Bijna zomervakantie
Over een paar weken is het ook weer zomervakantie. Op vakantie gaan is misschien dit jaar niet
mogelijk, maar ga je wel leuke dingen doen? Met je vriendjes online gamen of misschien lekker
een dagje zwemmen als dat weer kan? Voor kinderen die opgroeien in armoede is de
zomervakantie helemaal niet zo leuk. Voor hen is die vakantie vooral heel lang, saai en best een
beetje eenzaam. Zij hebben thuis geen skeelers, step of zwembadje in de tuin. En er is geen
geld voor een dagje uit. Soms zelfs niet eens voor een zwembroek of een ijsje. En als de
vakantie afgelopen is en ze weer op school zijn? Dan hebben zij geen leuke vakantieverhalen.
Daardoor voelen ze zich vaak buitengesloten. +
Een pakket vol zomeravontuur
Het Nationaal Fonds Kinderhulp wil deze kinderen helpen. Dit doet Kinderhulp door kinderen en
jongeren tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede, te helpen met allerlei dingen die
geld kosten. Soms is dat iets groots, zoals een fiets of een laptop, maar het kan ook iets kleiners
zijn zoals een leesboek of speelgoed. Of het Zomerpretpakket. Elk jaar deelt Kinderhulp
Zomerpretpakketten uit boordevol leuke zomerspullen: speelgoed voor binnen en voor buiten en
fijne leesboeken. Want ieder kind verdient een leuke zomervakantie. ++
Voor het eerst naar de bioscoop
Taiza groeit op in armoede. Zij is één van die kinderen die een pakket gekregen heeft. Ze vertelt
blij: ‘We zijn toen naar de film geweest. En dat was de eerste keer dat ik met mama naar de
bioscoop ging!’ In het Zomerpretpakket zitten dus bioscoopbonnen, boeken, een voetbal, een
waterpistool en nog veel meer. Dingen die heel gewoon lijken, maar die niet voor alle kinderen
zo gewoon zijn. Met dit pakket kunnen kinderen in armoede tóch meespelen buiten en ook
lekker cakejes bakken thuis. Ook mogen ze zelf nog iets leuks uitzoeken: een zwembadje, Lego
of een step. Zodat zij dankzij het Zomerpretpakket na de vakantie ook leuke vakantieverhalen. 
Bron: kinderhulp.nl
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