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Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen 
omdat materiële zaken en middelen ontbreken binnen het gezin. Het is bekend dat ook in een 
rijk en hoog ontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede. De gevolgen van armoede 
hebben vaak een grote en langdurige impact op kinderen.

De cijfers liegen er niet om. In 2013 ging het nog 

om 385.000 kinderen. Dat aantal is inmiddels 

gestegen tot zo’n 435.000 kinderen. Een op de 

negen kinderen leeft dus in armoede. En dit is 

nog slechts een voorzichtige schatting. 

Maatschappelijke 
uitsluiting
Kinderen die in armoede leven zijn vaak 

afhankelijk van een kledingbank of doorgegeven 

kleding van familieleden. Deze kinderen zijn 

het mikpunt van pesterijtjes op school en in de 

buurt. Ze krijgen woorden als stinkerd en zwerver 

naar het hoofd geslingerd. Door deze en andere 

vormen van maatschappelijke uitsluiting groeien 

deze kinderen op met een laag zelfbeeld.  

Ze voelen zich minder dan de vriendjes op school 

of in de buurt. Als een kind vaak op school 

wordt gepest heeft het uiteindelijk ook geen zin 

meer in school. Niet verwonderlijk dat een kind 

te vroeg afhaakt - zonder diploma - of een te 

lage opleiding volgt. In beide gevallen heeft dit 

consequenties voor het hele leven.  

Een op de negen kinderen 
leeft in armoede

Hoe erg is het voor een kind dat op de 

basisschool zit, dat ze al jaren niet kunnen 

uitdelen op school of een verjaardagsfeestje 

kunnen houden omdat er niet genoeg geld 

is. Doordat het kind zijn verjaardag niet viert 

voor vriendjes zal deze ook niet meer worden 

uitgenodigd op de verjaardagen van andere 

kinderen.

Ze worden stinkerd 
of zwerver genoemd
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Kinderen van de 
Voedselbank 
Kinderen van de Voedselbank is een jonge 

en ambitieuze stichting die is ontstaan vanuit 

compassie met kinderen in armoede. In 2013 

namen enkele vrijwilligers het initiatief om de 

gevolgen van kinderarmoede in Nederland te 

bestrijden. Dit deden zij vanuit het besef dat 

ieder kind het recht heeft om onbezorgd op te 

groeien.

De initiatiefnemers zien dagelijks van  

dichtbij dat in het rijke Nederland wel 

degelijk kinderarmoede bestaat. Oók zien 

ze mogelijkheden om de gevolgen van 

kinderarmoede op een eenvoudige manier te 

verzachten. De stichting is daar in haar korte 

bestaan op een praktische wijze in geslaagd.  

De stichting zorgt ervoor dat Nederlandse 

kinderen die in armoede opgroeien 

nieuwe kleren en speelgoed krijgen of een 

verjaardagsfeestje kunnen organiseren. Iets dat 

voor hen niet vanzelfsprekend is.

Kinderen van de Voedselbank is inmiddels  

een groot succes. De stichting heeft meer 

dan 270 bedrijfssponsors in kindgerelateerde 

artikelen die zich bij het initiatief hebben 

aangesloten.

Sinds de start in 2013 zijn duizenden kinderen 

van gezinnen die op de voedselbank zijn 

aangewezen door de stichting geholpen. In de 

wetenschap dat één op de negen kinderen in 

Nederland in armoede opgroeit, hebben we nog 

een lange weg te gaan.

Aankloppen uit nood
Mensen die bij een voedselbank 

aankloppen doen dat uit nood. 

Zij kunnen door omstandigheden 

bijna niet meer rondkomen. Hun 

bestedingsbudget is gemiddeld 60 euro 

per week. Denk aan de ondernemer 

wiens bedrijf failliet is gegaan, de 

alleenstaande ouder die zonder 

alimentatie achterblijft en een langdurig 

zieke met een uitkering. Niet alleen voor 

henzelf heel vervelend, maar zéker voor 

hun kinderen. 
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Hoe helpen we?
Kledingpakketten
Als enige organisatie in Nederland geeft Kinderen 

van de Voedselbank tweemaal per jaar een 

kledingpakket uit: een pakket met zomerkleding 

en een pakket met winterkleding.

Een kledingpakket bestaat uit minimaal vier 

stuks kleding, één paar schoenen, twee leuke 

cadeautjes in de vorm van speelgoed en 

seizoensgebonden artikelen. Verder wordt 

elk pakket aangevuld met artikelen die op dat 

moment voorhanden zijn. De stichting heeft 

bijvoorbeeld goede contacten met uitgever 

Sanoma, die leuke tijdschriften en magazines 

beschikbaar stelt. Zo zijn er nog veel meer 

partijen die leuke kindgerelateerde artikelen 

leveren.

Hedendaags, hip en modieus
De stichting heeft met diverse partijen in de 

kledingbranche goede afspraken gemaakt over 

het opkopen van restanten. Daardoor is een mooi 

aanbod van hedendaagse, hippe en modieuze 

kleding van bekende merken gewaarborgd. 

De pakketten die de stichting uitgeeft zijn dan ook 

hele mooie, goed gevulde pakketten met kleding 

en artikelen die elk kind graag wil hebben.

Met nieuwe kleding kan 
een kind eindelijk weer 

eens pronken. Dat is een 
enorme boost voor de 

eigenwaarde�
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Verjaardagboxen
Voor kinderen die op de basisschool zitten, brengt 

Kinderen van de Voedselbank de verjaardagsbox 

uit. 

Een verjaardagsbox bevat voldoende materialen 

om uit te delen aan alle kinderen in de klas en 

de leerkrachten, én voldoende spulletjes om een 

leuke verjaardag met tien kinderen te vieren. 

Uiteraard zit er in de box een mooi cadeau voor 

de jarige zelf.

Het resultaat van een verjaardagsbox is niet 

alleen het vieren van een echte verjaardag. 

Grote kans dat de jarige voor andere 

verjaardagsfeestjes wordt teruggevraagd. 

Het kind wordt weer opgenomen in de groep en 

krijgt het gevoel er weer bij te horen. Dus niet 

langer een kind dat zich ‘uitgerekend op zijn 

verjaardag‘ ziek meldt voor school. 

Ouders vertellen
“Ik kan niet uitleggen wat dit met 

mijn dochtertje en mij doet. ‘Eindelijk 

mama’, zei ze, ‘nu heb ik net als mijn 

vriendinnetjes ook nieuwe kleding.’

Mooi toch!”

“Tien vriendjes zijn er geweest en 
inmiddels is mijn zoontje ook al bij een 
andere verjaardag teruggevraagd. 
Dankjewel.”

“Het was allemaal zo mooi ingepakt met 
het vrolijke inpakpapier! Voor onze drie 
kinderen was het hierdoor een groot 
feest.”

“ Woorden schieten tekort door al het 
moois wat mijn kids hebben gekregen. 
Bedankt, bedankt en nog eens bedankt.”

”De hele dag loopt onze jongste te 
pronken in zijn nieuwe outfi t. Ik kan u 
niet uitleggen wat het met ons doet.”
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Wat kunt u doen?
Een belangrijke activiteit van de stichting 

is het werven van nieuwe kinderkleding, 

kinderschoenen en speelgoed. Wij zijn 

geïnteresseerd in organisaties die ons daarbij 

kunnen helpen. 

Gelukscadeautjes
Is dat voor u niet mogelijk, maar kunt u wel 

minimaal vijf vrijwilligers vinden die het leuk 

vinden om gelukscadeautjes te verkopen? 

Dan is onze ‘klavertjevier-actie’ misschien een 

optie. Deze actie kunt u bijvoorbeeld op school 

of in een vereniging opzetten. De vrijwilligers 

verkopen de gelukscadeautjes, die bestaan uit 

een fraai verpakt potje aarde met klavertjevier-

zaadjes. U ontvangt van ons een pakket met 

fl yers en bestellijsten ter ondersteuning van de 

verkoop. 

Financiële ondersteuning is uiteraard ook van 

harte welkom. Wij gebruiken donaties te allen 

tijde om de ‘kinderen van de voedselbank’ zo 

goed mogelijk te ondersteunen. 

Kunt u op een andere manier iets voor ons 

betekenen? Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar 

uw idee!

“
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Draagt u het werk van onze stichting een warm 

hart toe en wilt u iets voor de ‘kinderen van de 

voedselbank’ betekenen? Neem contact met 

ons op. Wij staan open voor uw suggesties en 

maken graag nader kennis met u. U vindt onze 

contactgegevens op de achterpagina van deze 

brochure.

Belastingvoordeel voor bedrijven

Onze stichting heeft een ANBI-status en is 

daarmee door de Belastingdienst aangewezen 

als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Wanneer uw gift aan bepaalde regels voldoet is 

deze aftrekbaar van de belasting. Meer informatie 

hierover vindt u op: www.belastingdienst.nl.

Wordt u ook sponsor of donateur?

Stichting Stop
Eind 2016 is Kinderen van de Voedselbank een 

tweede initiatief gestart: stichting Stop. Deze 

stichting richt zich volledig op het aangaan 

van samenwerking met gemeenten om 

armoedekinderen te bereiken die buiten beeld 

van de voedselbank blijven. Op deze manier 

hoopt stichting Stop de maatschappelijke 

gevolgen van kinderarmoede nog beter aan te 

kunnen pakken.

De stichting weet precies waar 
deze kinderen bij gebaat zijn. 
Wat kunnen we dan anders doen 
dan hen onder steunen? 

Actrice, model, DJ en ambassadeur 
van onze stichting Fajah Lourens

“ “Het grijpt me aan dat er zo veel kinderen 
in ons eigen land in armoede leven. 
Daarom promoot ik de stichting waar ik 
maar kan. 

Musicalster en ambassadeur van onze stichting Tony Neef 

Brochure_170x240 mm.indd   7 07-11-17   16:06



Dit promotiemateriaal voor stichting Kinderen van de Voedselbank is tot stand gekomen dankzij onze sponsoren:  

Tuijtel (productie) - www.tuijtel.com en Excellent Crossmedia Concepts (ontwerp en uitvoering) - www.ecc-ideastomedia.com.

Stichting Kinderen van de Voedselbank 
Waalbandijk 115 - 6669 MG Dodewaard 
t 0488 412714 - e info@kinderenvandevoedselbank.nl
www.kinderenvandevoedselbank.nl 
KvK Arnhem 58806024 - IBAN NL17 RBRB 0845 2512 28
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