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Geef een veilig thuis
Binnenkort gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Meer dan 140 000 kinderen van
basisscholen gaan op pad om kwetsbare kinderen te helpen. Ze gaan kinderpostzegels en andere
spullen verkopen. Ze doen dat door langs de deuren te gaan of digitaal met een video. Dit jaar
wordt een deel van het opgehaalde geld gebruikt voor kinderen die geen veilig thuis hebben.
5 Geen veilige thuisbasis

30 De zegels waren iets duurder dan normale

Ruim 90 000 kinderen in Nederland hebben

postzegels en het extra geld ging naar

geen veilige thuisbasis. Dit betekent dat voor

kinderen die dat nodig hadden. Door de

1 op de 15 kinderen een veilig thuis niet

Spaanse griep die toen heerste, waren veel

vanzelfsprekend is. Dat zijn ongeveer twee

kinderen wees geworden en met de opbrengst

10 kinderen per klas, die thuis te maken hebben

35 van de Kinderpostzegels werden deze

met geweld, verwaarlozing, armoede of

kinderen geholpen.

verslaving.

In 1947 bedacht een schoolmeester dat

Door de coronacrisis werden deze kinderen

schoolkinderen de zegels zouden kunnen gaan

nog kwetsbaarder. Ze zaten noodgedwongen

verkopen als onderdeel van het lesprogramma.

15 veel meer thuis. Ze misten plotseling het

40 Het was namelijk heel leerzaam. En door

contact met andere kinderen op school, bij de

kinderpostzegels te verkopen, konden ze zich

sport en met familie en vrienden. Ook het

inzetten voor kinderen die het minder goed

thuisonderwijs was lastig omdat bijvoorbeeld

hadden. Vandaar het motto: Voor kinderen

laptops, tablets of hoofdtelefoons niet altijd
20 aanwezig waren. De helft van deze kwetsbare

door kinderen.
45 De verkoop door kinderen werd een groot

kinderen had niet het materiaal om aan de

succes. Een jaar later deden meer scholen

lessen deel te nemen. Kinderpostzegels zet

mee en was de Kinderpostzegelactie geboren.

zich voor hen in. En het thema van de

Inmiddels behoort de actie tot het cultureel

kinderpostzegelactie van dit jaar is dan ook:

erfgoed van ons land, omdat het echt een

25 Geef een veilig thuis.

50 unieke Nederlandse traditie is die iedereen
kent.

Voor kinderen door kinderen
De eerste Nederlandse kinderpostzegels

Projecten van Stichting Kinderpostzegels

werden al in 1923 gemaakt. Het waren geen

Stichting Kinderpostzegels zet zich dus al bijna

gewone postzegels, maar speciale postzegels.

honderd jaar in voor kwetsbare kinderen. In de
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55 eerste periode werden vooral weeskinderen
geholpen. En in alle jaren die volgden was dat
steeds waar het om draaide: kwetsbare

Vanwege het coronavirus was het nog wel
even spannend of de actie door kon gaan.
80 Maar gelukkig kan iedereen zich weer inzetten

kinderen steunen.

voor een grote groep kwetsbare kinderen die

Zo stond Kinderpostzegels aan de wieg van de

de hulp hard nodig hebben. Het gaat wel iets

60 Kindertelefoon, waar kinderen terecht kunnen
om te praten over een probleem. Met Kamer
voor een Kind kunnen pleeggezinnen een extra

anders dan andere jaren. De actie is
aangepast om ervoor te zorgen dat alles veilig
85 verloopt. En dat iedereen de anderhalve meter

kamer inrichten voor een pleegkind. En het

afstand kan houden.

project Huisje Boompje Beestje zorgt ervoor

Dit jaar staan de kinderpostzegels zelf in het

65 dat opvanghuizen kindvriendelijker worden met
een natuurspeeltuin. Hier kunnen kinderen
spelen, contact maken met de natuur en leren

teken van nijntje, want nijntje is jarig. Het lieve
konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is
90 dit jaar namelijk 65 jaar geworden. Naast de

omgaan met dieren. En kinderen die net

kinderpostzegels, kunnen mensen ook

aankomen in de opvang krijgen de Warm

bloembollen, feestdagenkaarten en een

70 Welkom tas. Dit is een rugzak met leuke en
handige spulletjes, zoals een dekentje, een
knuffel, een boekje en een puzzel. Voor

pleisterblikje van Dummie de Mummie kopen.
Ook kunnen mensen eenmalig geld doneren
95 voor een veilig thuis.

kinderen die veel hebben meegemaakt, is deze

Hopelijk wordt de Kinderpostzegelactie dit jaar

tas een welkom geschenk.

een groot succes en kunnen we veel kinderen
helpen aan een veilig thuis!

75 Kinderpostzegelactie 2020
Dit jaar loopt de Kinderpostzegelactie Geef een
veilig thuis van 23 tot en met 30 september.
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