
Help jij kinderen
in de daklozenopvang?

Wonen in een gewoon huis, buitenspelen en chatten via social media. 

Voor jou waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar voor 

8.500 kinderen in Nederland is dat niet zo. Zij wonen in een daklozen-

opvang of blijf-van-mijn-lijf-huis. Deze kinderen hebben al veel 

meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer door een moeilijke 

periode heen. 
  Warm Welkom Tassen

  Kinderen die in de opvang 

terecht komen, krijgen 

een tas vol fi jne spulletjes.

 Project Huisje, 

Boompje, Beestje

 Dit project zorgt voor 

 speeltuinen met planten  

 en dieren in de opvang.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DE KINDERPOSTZEGELACTIE 
OP WWW.KINDERPOSTZEGELS.NL 

Van 25 september tot en met 2 oktober is voor de 71ste keer de 
Kinderpostzegelactie! In deze week verkopen heel veel kinderen 
postzegels en andere producten. Weet jij eigenlijk 
wat er gebeurt met het opgehaalde geld?

--- • DOE MEE MET DE • ---
KINDERPOSTZEGELACTIE 2019

Geen eigen dak boven hun hoofd

Samen met zijn vader en kleine zusje 

Kim (6) woont Wout in een maatschappelijke 

opvang. Al kun je het volgens hem beter

een zwervershuis noemen: ‘Hier wonen 

allemaal best wel rare mensen. Er wordt veel 

geschreeuwd en gehuild. Dat vind ik niet 

eng, maar het is wel zielig voor mijn zusje. 

Zij wordt ’s nachts vaak wakker van 

geschreeuw en moet dan ook huilen.’

NACHTMERRIE 

Het leven van Wout veranderde twee jaar 

geleden van het ene op het andere moment 

in een nachtmerrie. Zijn moeder werd ziek 

en is overleden. Niet veel later raakte zijn 

vader zijn baan kwijt. Wout: ‘Hij was elke dag 

thuis en lag altijd in bed. Ik bracht toen mijn 

zusje naar school. Dat was niet zo 

moeilijk hoor want ze zit op dezelfde 

school als ik.’ Het gezin kon het huis 

niet meer betalen en kwam drie 

maanden geleden in een crisisopvang 

van het Leger des Heils terecht. 

KLIMMEN

‘De kinderen uit mijn klas weten niet 

dat ik hier woon,’ zegt Wout. ‘Dat wil 

ik ook niet. Ze weten ook niet dat mijn 

moeder dood is. Niemand had het 

in de gaten.’ Wout wil liever niet verder 

praten over het verleden. ‘Er is hier niet 

veel te doen voor kinderen van mijn lee� ijd’, 

vertelt hij over de opvang. ‘Meestal ga ik 

naar de tuin. Daar staat een boom waar ik 

vaak in klim. Ik blijf daar dan een tijdje 

zitten. Waar ik dan aan denk? Ik hoop dat 

mijn vader weer blij wordt.’

‘Niemand had het in de gaten’Wout (11):

‘Wij moesten thuis weg. Het was er niet meer veilig’, vertelt Indah. Ze woont 

nu met haar moeder en zusje Destiny (5) in een Blijf-van-mijn-lijf-huis in het 

noorden van het land. Indah: ‘Mijn vader schreeuwde altijd en er was ook geweld. 

Mijn oom hee�  ons geholpen en ons hiernaartoe gebracht.’

GEEN SOCIAL MEDIA 

Zodra moeders en kinderen in een vrouwenopvang komen, is social media 

verboden. Door Instagram of Snapchat is het bijvoorbeeld voor (stief)vaders 

makkelijk uit te zoeken waar het gezin naartoe is gevlucht. Dat is vervelend, 

vertelt Indah: ‘Contact houden met vrienden is lastig. Van mijn oude school 

weet niemand waar ik nu woon. Ik kon geen afscheid nemen van mijn vrienden. ’

‘Hier mag ik
niet op Instagram’

Indah (12):

…  er een speciale Kinderpostzegel 

bestel-app is om de Kinderpost-

zegelproducten heel makkelijk te 

verkopen? Download hem snel 

in de app-store!

...  YouTuber Dylan Haegens coach is van 

de Kinderpostzegelactie missie 2019?

...  Je een schoolreisje naar Duinrell

kunt winnen voor de hele klas?

Kijk op Missiekpz.nl voor meer info.

WIST JE DAT?
Wat gebeurt er met
MET HET opgehaalde geld?


