Nieuwsbegrip Extra over de Kinderpostzegelactie 2022
tekst niveau B

Ieder kind met een vrij hoofd naar school
De Kinderpostzegelactie, die ken je vast wel. Kinderen gaan dan langs de deuren om speciale
postzegels en andere leuke spullen te verkopen voor het goede doel. Met de opbrengsten worden
andere kinderen geholpen. Dat is namelijk het doel van Stichting Kinderpostzegels: kinderen voor
elkaar. Want niet alleen volwassenen kunnen kinderen helpen, kinderen helpen elkaar immers ook
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graag!

De Kinderpostzegels toen en nu
Jij kent de kinderpostzegels, je ouders kennen ze en waarschijnlijk je opa en oma ook. Dat komt omdat
de kinderpostzegels al heel lang bestaan, namelijk al sinds 1924! In dat jaar besloot men om postzegels
met een toeslag voor ‘het misdeelde kind’ uit te geven.
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In de beginjaren verkochten alleen vrijwilligers in de postkantoren de kinderpostzegels. Maar in 1948
kreeg meester Verheul uit Waarder een goed idee. Hij stuurde de kinderen van zijn school met de
kinderpostzegels langs de deuren. Dat bleek een groot succes! Een jaar later startte de
Kinderpostzegelactie zoals die er nu nog steeds uitziet: voor kinderen, door kinderen.
Wat in de tussentijd wel veranderd is, is dat je tegenwoordig ook andere dingen kunt bestellen dan
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postzegels. Dat komt omdat mensen de traditionele postzegel steeds minder gebruiken.
Wat ook veranderd is ten opzichte van vroeger, is dat de kinderpostzegels en andere producten
tegenwoordig (bijna) helemaal digitaal worden verkocht. Kinderen komen dus niet meer met enveloppen
langs de deur, maar met een QR-code. Dat is sneller, veiliger, minder foutgevoelig en duurzamer, want
het kost natuurlijk minder papier. Wat tot slot veranderd is in de afgelopen jaren, is dat mensen ook een
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eenmalige donatie kunnen doen, als ze liever niets willen kopen.

Gelijke kansen
Stichting Kinderpostzegels is de organisatie achter de Kinderpostzegelactie. Zij vinden dat ieder kind
gelijke kansen verdient. Maar helaas staan te veel kinderen vanaf de start al met 10-0 achter.
Bijvoorbeeld omdat ze in armoede opgroeien, omdat ze geen veilig thuis hebben, angstig zijn of zich
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eenzaam voelen. Hierdoor zitten deze kinderen niet lekker in hun vel. Ze kunnen zich moeilijk
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concentreren, hebben weinig zelfvertrouwen en het lukt ze niet het beste uit zichzelf te halen. Dat is een
probleem, want een kind dat vastloopt op school, heeft een grote kans ook later in het leven vast te lopen.
Kinderpostzegels vindt dat niet eerlijk en wil daar iets aan doen. Zij vinden dat alle kinderen evenveel
recht hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot mensen die kunnen zijn wie ze willen zijn. De
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kinderen van vandaag zijn immers de volwassenen van morgen.

Projecten
Hoe Kinderpostzegels dat doet? Kinderpostzegels helpt deze kinderen door met de opbrengsten van de
Kinderpostzegelactie concrete projecten te financieren, zoals Playing for Success, Move Maatje en
School’s Cool.
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Playing for Success is een naschools programma voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Ze volgen een
programma in bijvoorbeeld het stadion van een betaald-voetbalclub in de buurt. De opdrachten, contacten
en ervaringen geven de kinderen hun zelfvertrouwen en motivatie weer terug – óók op school.
Move Maatje helpt kinderen met de stap naar de middelbare school. Die kan namelijk lastig zijn, zeker als
je niet goed weet wat je moet verwachten en je niemand hebt die je kan helpen. Elk kind bij Move Maatje
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wordt daarom gekoppeld aan een maatje – een jongere bij wie het kind met alle vragen terechtkan.
Samen werken ze aan verschillende opdrachten: wat wil ik, waar ben ik goed in? Maar ook: hoe gaat het
eraan toe op de middelbare school? Zo kunnen kinderen vol vertrouwen de stap maken.
School’s Cool koppelt kinderen aan een persoonlijke mentor, die helpt om schoolwerk te plannen,
zelfstandig en geconcentreerd te kunnen werken en vragen te durven stellen. Veel kinderen hebben daar
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namelijk hulp bij nodig, maar missen iemand in hun directe omgeving die hen op weg kan helpen. De
mentor van School’s Cool helpt deze kinderen met praktische tips en oefeningen, waardoor de kinderen
zelfstandiger worden. Zo kan een kind zijn schoolcarrière goed doorlopen en het beste uit zichzelf halen.
Dankzij deze drie projecten kunnen veel kinderen weer met een vrij hoofd naar school en zich optimaal
ontwikkelen. Dat is waar Kinderpostzegels het voor doet, natuurlijk samen met alle kinderen in Nederland
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die meedoen aan de actie.
Bron: Stichting Kinderpostzegels
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