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Ieder kind een leuke zomervakantie 
 

Het was weer een raar schooljaar! Gelukkig mocht je in maart wel weer naar school en ook 

daarnaast mocht er steeds meer. Zowel binnen als buiten. Veel mensen kijken dan ook heel erg uit 

naar de zomervakantie! Wellicht hebben sommigen al heel veel plannen en misschien gaan ze 

zelfs wel op vakantie en allerlei leuke dingen doen. Niet iedereen verheugt zich op de 

zomervakantie. Voor kinderen die thuis in armoede leven, duurt de vakantie vooral heel lang. Zij 5 

gaan namelijk vaak nergens heen. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt deze kinderen.    

 

Ruim 300 000 kinderen leven in armoede 
In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede. Dat zijn ruim 300 000 kinderen die een 

verre van zorgeloze jeugd hebben. En dat aantal kinderen neemt alleen maar toe. Ook de coronacrisis 

was voor deze kinderen extra zwaar. Want toen iedereen thuis online moest leren, was dat voor deze 10 

kinderen vaak niet mogelijk door het gebrek aan een laptop of tablet, een rustige werkplek en hulp van 

thuis. En ook al worden de maatregelen tegen corona weer versoepeld en ook al mogen we weer naar 

een terras of dierentuin, toch zullen deze kinderen gewoon thuis blijven. Voor hen zijn leuke uitjes 

helemaal niet vanzelfsprekend, omdat hun ouders daar het geld niet voor hebben. Daardoor zijn de 

zomerdagen niet leuk en gaan veel kinderen die opgroeien in armoede, liever naar school. Daar zijn 15 

immers hun vrienden en boeken en daar kunnen ze spelen.   

 

Bijna zomervakantie 
Over een paar weken staat de zomervakantie weer voor de deur. Mensen die daar geld voor hebben, 

gaan dan lekker op vakantie. Of ze blijven thuis en gaan dan hier allerlei leuke dingen doen, zoals een 

dagje naar een pretpark of naar het strand. Voor kinderen die opgroeien in armoede zal de aankomende 20 

zomervakantie niet anders zijn dan andere jaren. Voor hen is die vakantie vooral heel lang, saai en vaak 

ook behoorlijk eenzaam. Er is geen geld voor een zwembadje in de tuin of een zorgeloos dagje pretpark. 

Soms zelfs niet eens voor een zwembroek of een ijsje. En als de vakantie voorbij is en ze weer op school 
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Blij met een Zomerpretpakket! 
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zijn? Dan hebben zij geen leuke vakantieverhalen om te delen met klasgenoten. Daardoor voelen ze zich 

vaak buitengesloten.  25 

 

Een pakket vol zomeravontuur 
Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die 

opgroeien in armoede. Dit doet Kinderhulp door hen dingen te 

geven die hun ouders niet kunnen betalen. Soms is dat iets groots 

en kostbaars zoals een laptop, fiets of ingerichte slaapkamer, maar 30 

het kan ook iets kleiners zijn zoals een leesboek of speelgoed. Ook 

in de zomer zorgt Kinderhulp, dankzij steun van sponsoren en 

donateurs, voor een beetje extra pret in de vorm van een 

Zomerpretpakket boordevol leuke zomerspullen: een uitje naar de 

bioscoop, speelgoed voor binnen en voor buiten en fijne 35 

leesboeken. Dingen die heel gewoon lijken, maar voor deze 

kinderen het verschil maken in de zomer. Zodat zij wél een keer 

mee kunnen doen met een watergevecht en na de vakantie op 

school óók iets leuks kunnen vertellen over de vakantie.  

 

Ook voor tieners 40 

In 2020 kregen 5000 kinderen die in armoede opgroeien een Zomerpretpakket; 3000 pakketten voor 

kinderen van 6-12 jaar en 2000 Zomerpretpakketten voor tieners van 13-17 jaar. Voor het eerst na drie 

jaar Actie Zomerpret koos Kinderhulp er bewust voor niet alleen jonge kinderen (en hun gezin) 

zomerpretmomenten te geven. In de enquête van het jaar ervoor stond namelijk vaak als tip: “Geef ook 

een Zomerpretpakket aan tieners”. In het pakket voor tieners zit bijvoorbeeld een fashioncheque om 45 

kleding te kunnen shoppen, een dagretour voor de trein om samen met een leeftijdsgenoot naar het 

strand of familie te kunnen gaan en een cadeaukaart om ergens op een terras iets te kunnen eten of 

drinken. En daarnaast ook ‘gewoon’ een fijn leesboek, een opblaasfiguur, waterpistool en spel.  

 

Voor het eerst naar de bioscoop 
Taiza groeit op in armoede. Zij is één van die kinderen die ooit verrast werd met een Zomerpretpakket 50 

van Kinderhulp. Ze kon haar geluk niet op! Want zij brengt haar vakanties al haar hele leven in en om het 

huis door. Met haar moeder maakt ze het dan, met zo min mogelijk geld, tóch gezellig. Ze vertelt blij: ‘We 

zijn toen in de zomervakantie naar de film geweest. En dat was de 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 een dagje 

weg in de vakantie! Dat was echt leuk!’ Die zomer zag er dus heel anders uit voor Taiza. Haar moeder 55 

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. En dat is precies waar het Zomerpretpakket voor 

bedoeld is. Want ieder kind verdient een leuke zomervakantie! 
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