
SPREEKBEURT
Kinderpostzegels



HOI!

Wat leuk dat je je spreekbeurt over de Kinderpostzegelactie 
gaat houden, de populairste scholenactie van Nederland! Het 
is dé actie waarbij kinderen zich inzetten voor andere kinderen 
die het minder goed hebben. Vandaar ons motto ‘voor kinderen, 
door kinderen’. Dat maakt de Kinderpostzegelactie zo bijzonder 
en uniek. Heb je meegedaan of ga je meedoen? Super! Graag 
geven we je heel veel ins & outs over de actie. Kan je zelf 
bepalen wat jij gaat vertellen. Succes met je spreekbeurt!

HEB JE NA HET  
LEZEN NOG VRAGEN?
Dan kun je mailen naar  

info@kinderpostzegels.nl.  

Vermeld wel je naam, adres,  

e-mailadres en leeftijd.  

Je krijgt altijd antwoord.
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1.  DE GESCHIEDENIS VAN DE KINDERPOSTZEGELS: 
EEN BEGRIP IN NEDERLAND

Iedereen in Nederland kent wel de kinderpostzegels,  
maar wanneer is eigenlijk de eerste kinderpostzegel 
verkocht? En hoe worden kinderpostzegels gemaakt?

Eerste kinderpostzegel 1924

Meester verheul
Pas in 1948 kwam meester Verheul uit Waarder met 

het idee om kinderen uit zijn klas de kinderpostzegels 

te laten verkopen. Hij wilde dat de kinderen uit zijn 

klas iets deden voor andere kinderen die het moeilijk 

hadden. Het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels 

vond dit een super goed idee. Het jaar erna in 1949, 

gingen alle kinderen in Nederland langs de deuren 

om kinderpostzegels te verkopen. Nederlands Comité 

kreeg het opeens super druk nu alle kinderen langs de 

deuren gingen, daarom werd de Stichting voor het Kind 

opgericht, deze stichting organiseerde de hele actie. 

Het comité kon zich nu bezighouden met het verdelen 

van het geld. Het comité en de Stichting voor het Kind 

zijn weer samengaan werken in 1989. Zo is Stichting 

Kinderpostzegels Nederland, zoals het nu nog steeds 

heet, ontstaan. Stichting Kinderpostzegels Nederland 

houdt zich bezig met het organiseren van de actie en  

het uitgeven van het geld. 

Rennende kinderen uit 1948

WIST JE DAT... 
De Kinderpostzegels in eerste instantie  

niet verkocht werden door kinderen?  

Raar he?! Vanaf 1925 werden de 

Kinderpostzegels namelijk verkocht door  

het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. 

In dit comité zaten voornamelijk rijke  

vrouwen die arme mensen wilden helpen.  

Deze organisatie was verantwoordelijk voor  

het organiseren van de kinderpostzegel - 

 verkoop en het verdelen van het geld.

WIST JE DAT... 
Kinderen vroeger de bestellingen 

aan de deur afrekenden?  

Ze gingen dan met al dat geld over 

straat. Vanaf 1992 mag dit niet  

meer, omdat het te gevaarlijk was. 

Geschiedenis
De eerste Nederlandse kinderpostzegel is gemaakt in 1924. Het was 

een speciale postzegel, omdat deze postzegel net iets duurder was dan 

andere postzegels. Het extra geld ging naar kinderen die het moeilijk 

hadden. Het eerste ontwerp van de kinderpostzegels is gemaakt door 

de heer G. Rueter. De afbeelding is het gezicht van een kindje tussen 

twee beschermengelen in. Daarmee was Nederland, na Zwitserland, 

het tweede land ter wereld dat een speciale kinderpostzegel had. 
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1972
De drie Prinsen van Oranje, Willem-Alexander, Johan-Friso 

en Constantijn, hebben een keer op de kinderpostzegels  

gestaan. Hun vader, Prins Claus, heeft zelf de foto’s gemaakt.  

Precies 40 jaar later heeft Koning Willem-Alexander hetzelfde  

gedaan met zijn dochters, kijk maar op pagina 6.

De uiteindelijke kinderpostzegels van Teun Hocks

Schetsontwerpen van Teun Hocks

2. HET ONTWERPEN VAN DE KINDERPOSTZEGEL

Super veel mensen willen natuurlijk de kinderpostzegel 

ontwerpen, want hoe leuk is het om jou tekening 

op een postzegel te zien?! We hebben een hele 

grote database met bekende kunstenaars en 

minder bekende kunstenaars. Elk jaar kiezen we een 

ontwerp en kunstenaar dat past bij het thema van de 

Kinderpostzegelactie van dat jaar. In 2017 waren de 

tekeningen van Jan Jans en de kinderen op de  

postzegel te zien, dit paste bij het thema: een goed  

thuis voor iedereen. 
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1984
In 1984 werd de allereerste 

postzegel met een 

stripverhaal ontworpen.  

Wat super gaaf was dat!  

Dat vond de rest van de 

wereld ook. De postzegel  

werd namelijk in 1984 door 

de vakjury benoemd tot 

mooiste postzegel ter wereld. 

Wat een eer! 

2017
Dit jaar staat de vrolijke strip 

van Jan, Jans en de Kinderen 

op de Kinderpostzegels. Als 

eerbetoon aan tekenaar 

Jan Kruis die in januari 2017 

overleed. Hij was de bedenker, 

van Jan Jans en de Kinderen. 

2016
Deze postzegel is in 2016 

uitgeroepen tot de mooiste 

jeugdzegel!
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Wist je dat dit jaar Buurman en 
Buurman op de pleisters staat?

Er komt heel wat bij kijken om de actie goed te laten 

verlopen. Stap voor stap vertellen we je hoe we dit doen.

Voorbereiding
In het begin van het jaar starten we bij Kinderpostzegels 

met de voorbereidingen. Verschillende ontwerpers 

krijgen de opdracht om het velletje kinderpostzegels, 

de kaartencollectie, de pleisters en de usb-cards te 

ontwerpen. Als de tekeningen klaar zijn, worden de 

producten gemaakt. In grote stapels tegelijk ligt de 

voorraad klaar. Een bedrijf helpt ons om van al deze 

producten mapjes te maken. Het meest populair zijn  

de kinderpostzegels.

Eerste bestelling door (toen nog) prins Willem-Alexander in 2012
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3. DE KINDERPOSTZEGELACTIE

Wist je dat er elk jaar ruim 160.000 kinderen uit groep  

7 & 8 aan de Kinderpostzegelactie meedoen? Veel hè?  

En dat deze kinderen uit heel Nederland komen?  

Van Terschelling tot Maastricht, van Piershil tot  

Mook. Door zoveel mogelijk kinderpostzegels en andere 

producten te verkopen, kan Stichting Kinderpostzegels 

heel veel kinderen helpen die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. Het afgelopen jaar kochten zo’n  

1,5 miljoen klanten de producten. Met de opbrengst 

konden we ruim 778.000 kinderen helpen! Allemaal 

kinderen die een kans verdienen op een betere 

toekomst. Kinderen in Nederland en kinderen in 

ontwikkelingslanden. Daar vertellen we je verderop  

meer over. 

WIST JE DAT...
Koning Willem-Alexander in 2012 de 

eerste kinderpostzegels besteld heeft? 

En dat zijn dochters Amalia, Alexia en 

Ariane op de zegels staan? De Koning 

heeft de foto’s zelf gemaakt! 

TIP!
Kijk ook eens op 

www.kinderpostzegels.nl/kids
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Contact met jouw school
In het voorjaar vragen we aan de basisscholen om mee 

te doen aan de Kinderpostzegelactie. De scholen kunnen 

zich online of via een antwoordkaartje aanmelden. We 

houden in een computerprogramma goed bij welke 

scholen meedoen. De scholen die vergeten zijn te  

reageren, mailen of bellen we nog een keertje. We  

willen namelijk heel graag dat alle scholen meedoen 

aan de Kinderpostzegelactie! Half september krijgen de 

scholen die meedoen een doos vol materialen om de 

actie goed uit te kunnen voeren. Ook online is er volop 

informatie over de Kinderpostzegelactie, zoals een les 

die we samen met Nieuwsbegrip hebben ontwikkeld.

Nieuw voor jou: Het spel-Missie2017
Om het nog leuker te maken, hebben we dit jaar een 

spel ontwikkeld voor de leerlingen. Het spel heeft alles 

te maken met de missie van 2017: de leerlingen gaan 

op pad om 400.000 kinderen te helpen. De geheime 

Minister van Kinderpostzegels roept de leerlingen, zijn 

Special Agents op, om dat doel te bereiken. De geheime 

Minister is een bekende Nederlander en iedere dag 

krijgen de leerlingen een aanwijzing en kunnen ze raden 

wie de geheime Minister is. 

De geheime Minister is niet alleen, hij wordt geholpen 

door missie-coach Dylan Haegens, een heel bekende 

YouTuber die je vast wel kent. Dylan laat zien voor wie 

jullie dit jaar op pad gaan. Ook geeft hij op zijn eigen 

grappige manier verkooptips en legt hij uit hoe het 

bestellen werkt. Hij helpt jouw leerkracht daar dan  

een beetje mee, dan hoeft die dat niet te doen.  

Ook Dylan heeft iedere dag van de actie een filmpje 

klaarstaan. Alle filmpjes staan op een speciale website: 

www.missie2017.nl.

Omdat het spel 

een beetje lijkt 

op Special Agent 

007 James Bond, 

hebben we het 

spel en die 

materialen in die 

stijl opgemaakt. 

De “oude” bestelenvelop heeft daarom plaatgemaakt 

voor een Missiemap met zelfs daarin in een Special 

Agent pas voor iedere leerling. 

A  altijd goed kaarten 
5 kaarten met envelop
€ 5,00

K  kaarten + kinderpostzegels 6 ansichtkaarten en 1 velletje kinderpostzegels € 9,95

B  powerrrbank Geschikt voor het opladen van smartphones 

en tablets. Capaciteit 2600 mAh, voldoende 

om je telefoon 1 keer volledig mee op te 
laden. Met USB-kabel en IPhone-connector 

(IPhone 5, 6 en 7).

€ 10,95

T  tas met Pim & Pom
katoenen tas, formaat 42 x 38 cm

€ 6,99

F  feestdagenkaarten 4 dubbele kaarten met envelop

€ 4,95

Z  kinderpostzegels 
2 velletjes

€ 13,92

P  pleisters Buurman & Buurman 
blikje met 18 pleisters
€ 5,95

pleisters Buurman & Buurman 
blikje met 18 pleisters

V  
2+1
gratis

KINDERPOSTZEGELACTIE 2017

SKN17123_170517_Bestelmap 06.indd   1

19/05/17   12:33

 

“U koopt toch bij mij?”
KINDERPOSTZEGELACTIE 2017

SKN17123_170615_Kinderen-gemist 04.indd   1

15/06/17   09:37
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De laatste woensdag van september is  
het zover: met ruim 160.000 andere 
leeftijdgenoten ga je op pad om zoveel 
mogelijk producten te verkopen. De dag  
ervoor heeft een bekende Nederlander de 
Eerste Bestelling gedaan en daarmee de 
officiële aftrap van de Kinderpostzegelactie 
gegeven. Zo weet heel Nederland dat jullie 
eraan komen. 

Heb je bestellingen met het formulier gedaan, dan 

verzamelt je leerkracht alle bestelformulieren, noteert 

alle gegevens over de groep op een speciale kaar 

ten stuur deze met alle bestelformulieren terug naar 

Kinderpostzegels. 

b. Verwerken van de bestellingen
Jaarlijks ontvangen we bij Kinderpostzegels ruim 1,5 

miljoen bestellingen. Dat zijn er heel veel en daarom 

hebben we een bedrijf ingehuurd dat alle bestellingen op 

tijd verwerkt in de computer. Deze informatie 

sturen ze ons digitaal toe. We controleren of de 

informatie goed is ingevoerd. Soms staat er alleen  

“Opa uit Den Haag”, dan is het voor ons heel moeilijk om 

te weten welke opa dat is…

De bestellingen die je hebt gedaan met de app worden 

automatisch naar Kinderpostzegels doorgestuurd 

zodra je WiFi-verbinding hebt; je hebt dus geen actieve 

dataverbinding nodig en het gaat niet ten koste van je 

mobiele data-bundel. De verwerking van die bestellingen 

gaat dus sneller omdat alles digitaal gaat en je leerkracht 

heeft daar dus ook minder werk aan.

EN DAN VERKOPEN...

Je gaat altijd op pad met je Missie-map met daarin 

bestelformulieren, deurzegels en kind-gemist-briefje. 

Achter op de Missie-map staan alle producten en kan 

je de klant laten zien wat hij/zij bij jou kan bestellen. 

De producten zijn ook te zien in de bestel-app. Op het 

bestelformulier of in de app geeft de klant aan wat hij/

zij graag wil ontvangen. Ook kan de klant een donatie 

geven. Door een deurzegel achter te laten weten andere 

kinderen dat op dit adres al is besteld. Als er tijdens het 

verkopen niet wordt open gedaan, dan kan je een kind-

gemist-briefje’ door de brievenbus doen.

a. Verkopen: nu ook met de  
Kinderpostzegels bestel-app
Naast het spel is er dit jaar ook nieuw: 

de Kinderpostzegels bestel-app. Wanneer de bestel-

app is gedownload op je mobieltje kan je bestellingen 

gaan opnemen. Het kan ook altijd nog met het “oude” 

bestelformulier. Maar met je mobieltje is wel zo leuk. 

WIST JE DAT...
Je ook online kunt verkopen?  

Aan je tante of de beste vriendin  

van je moeder die ver weg woont.  

Dat kan via mijnkinderpostzegelactie.nl.

Eerste bestelling door Linda de Mol in 2017
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c. Bestellingen naar de klanten
Als alles gecontroleerd is, gaat de informatie door naar 

het bedrijf dat alle mapjes met producten klaar heeft 

liggen. Dat bedrijf print de gegevens van de klanten op 

de bestelde producten. PostNL levert alle bestellingen  

zo snel mogelijk af bij alle klanten.

d. Beantwoorden van vragen
Voor Kinderpostzegels is de actie nog niet afgelopen. 

Het kan namelijk zijn dat iemand zijn bestelling niet  

heeft ontvangen of het verkeerde heeft gekregen. 

Klanten kunnen dan bellen om dit door te geven.  

Dan maken we het zo snel mogelijk in orde.

e. Betalen
Het betalen van de bestellingen kan op 3 verschillende 

manieren:

1.  Met een eenmalige incasso = de koper geeft 

toestemming om het totaalbedrag van de bestelling 

van zijn rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt 

afgeschreven zodra wij de bestelling verzenden.

2.  Met een acceptgiro = de koper krijgt bij zijn bestelling 

een acceptgiro waarmee hij de bestelling kan betalen.

3.  Met iDeal = de koper krijgt een email met  

een link waarmee hij de bestelling kan betalen.  

Wanneer we de betaling binnen hebben sturen  

wij de bestelling toe.

Eind november zijn alle bestellingen verwerkt  

en hebben wij het geld van alle klanten binnen.  

En dan nu de vraag: waar gaat het geld van de 

Kinderpostzegelactie naar toe?

WIST JE DAT...
Er 36 medewerkers op het kantoor van 

Stichting Kinderpostzegels werken?

WIST JE DAT...
De 24 groepen met de hoogste gemiddelde  

opbrengst per leerling én de groep die 

als eerste de geheime Minister raadt een 

schoolreis naar Duinrell winnen?
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Khadji woont in Senegal, een land in West-Afrika. 

Wist je dat in Senegal ongeveer 40% van de kinderen 

niet naar school gaat? Dat komt omdat er geen school 

is of omdat ze te arm zijn. Khadji kent veel kinderen 

die niet naar school kunnen, omdat ze moeten 

werken op de cashewnotenplantages of houtskool 

moeten verzamelen. Dat is zwaar en gevaarlijk werk. 

Kinderpostzegels heeft een school gebouwd in het 

dorp van Khadji. Via de school leren de ouders dat 

kinderen niet moeten werken, maar naar school 

moeten gaan. Khadji gaat graag naar school ‘Ik vind 

het leuk om te leren lezen en schrijven, en als ik een 

10 krijg, ben ik superblij.’ Ze heeft grootse plannen, 

want ze wil later burgemeester van Ziguinchor 

worden. ‘Ik ga ervoor zorgen dat kinderen niet meer 

hoeven te werken. Mijn kinderen kunnen dan ook  

naar school, net als ik.’

Onderwijs, alle kinderen naar school

4. WELKE KINDEREN HELPT KINDERPOSTZEGELS?

Kinderen helpen. In Nederland en in het buitenland.  

Dat doen we al heel veel jaren. We komen op voor 

kinderen die onze hulp hard nodig hebben. We vinden 

dat ze een kans op een betere toekomst verdienen. 

En dat kunnen we doen dankzij kinderen die meedoen 

aan de Kinderpostzegelactie. Daar komt ook onze  

slogan vandaan: voor kinderen door kinderen. 

Elk kind heeft recht op onderwijs. Wereldwijd kunnen 
veel kinderen niet naar school. Ze moeten werken 
om in leven te blijven, er is geen geld voor ze om 
naar school te gaan of er is geen school in de buurt. 
Juist voor deze kinderen is onderwijs heel belangrijk. 
Ook is het belangrijk om school af te maken. 

Khadji (13 jaar, Senegal)

‘Ik wil graag dat kinderen niet meer 

hoeven te werken maar naar school 

gaan, net als ik.’
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Luca is 12 jaar en woonde tot maart 2017 met haar 

vader en moeder en haar hondje in de buurt van 

Amsterdam. Haar vader gebruikte drugs en sloeg 

Luca en haar moeder. Luca was altijd bang. Bang om 

vanuit school naar huis te gaan (´mijn handen trilden 

altijd´) en bang om te slapen. 

Op een middag toen ze uit school kwam was haar 

vader weer onder invloed van drugs. Luca stond 

met haar vader op het balkon en haar moeder was 

heel bang dat er iets ergs zou gebeuren. Ze heeft 

Luca naar de buren gestuurd om de politie te bellen. 

Vervolgens is de politie gekomen die Luca´s vader 

hebben gearresteerd. Luca en haar moeder hebben 

aangifte gedaan van mishandeling en sindsdien zit 

Luca´s vader in de gevangenis. Haar vader mag niet 

weten waar ze zijn.

Luca´s hondje mocht helaas niet mee naar de opvang 

en is naar een vriendin van haar moeder gebracht. 

Van de een op de andere dag ging ze naar een andere 

omgeving, naar een ander huis, een kamer waar ze 

samen met haar moeder slaapt, naar een andere 

school. Weg van haar juf, weg van haar vriendinnen, 

haar hond, haar eigen bed. 

Luca vertelt dit verhaal omdat ze wil dat andere 

kinderen zoals zij ook geholpen worden. Zodat die, 

net als zij, het dan ook beter gaan krijgen.

Luca heeft het namelijk nu goed op de plek waar 

ze is en vind het fijn dat er meer kinderen wonen. 

Hoewel ze allemaal jonger zijn dan Luca kan ze toch 

leuk met hen spelen. Bovendien is ze niet bang meer. 

Eindelijk slaapt ze goed. Luca en haar moeder hopen 

binnenkort naar een eigen flat te kunnen verhuizen 

om weer zelfstandig te kunnen wonen. Dan kan Luca 

ook weer vriendinnetjes mee naar huis nemen. Haar 

(nieuwe) vriendinnetjes weten niets van haar situatie. 

Een meisje heeft ze in vertrouwen genomen en wat 

meer verteld. 

Pleegzorg, een gezin voor elk kind

Sommige kinderen hebben geen goed thuis, 
omdat ze niet meer bij hun ouders kunnen 
wonen, opgroeien in een arm gezin of met  
hun moeder of ouders in de opvang wonen. 
Luca bijvoorbeeld:

Luca (12 jaar, Nederland)

‘Ik ben blij dat ik niet meer bang hoef te zijn 

om na schooltijd naar huis te gaan omdat ik 

nu op een plek ben waar ik me veilig voel’. 

WIST JE DAT...
Er in Nederland ruim 22.000  

pleegkinderen zijn?
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Cecilia woont in Nicaragua, een land in Midden-

Amerika. In Nicaragua komt veel geweld voor.  

Ook in het gezin van Cecilia was er veel geweld. 

Cecilia, haar zus Esmeralda en haar moeder  

werden mishandeld door haar stiefvader.  

Thuis was de onveiligste plek op aarde.

Gelukkig was Cecilia op haar vijfde al zo dapper  

om samen met haar moeder en zus hulp te zoeken  

bij de politie. Dat was de redding voor het gezin. 

Ze werden geholpen met het vinden van een nieuw 

huis, werk voor Cecilia’s moeder en een veilige 

opvang na schooltijd. Ze kreeg ook therapie om alle 

nare ervaringen te verwerken. Kinderpostzegels 

steunt kinderen zoals Cecilia om ze een kans te 

bieden op een beter leven. Cecilia kan weer lachen en 

doen wat ze moet doen: gewoon kind zijn, en dat is 

haar goed recht!

Traumaverwerking, weer gewoon kind zijn

Sommige kinderen maken al op jonge 
leeftijd hele nare dingen mee Bijvoorbeeld 
geweld binnen het gezin of mishandeling. 
Kinderpostzegels helpt kinderen om te gaan 
met die traumatische ervaringen. Trauma´s 
kunnen kinderen namelijk belemmeren in hun 
ontwikkeling. Kinderen hebben ondersteuning, 
begeleiding en positieve ervaringen nodig om 
weer gewoon kind te kunnen zijn.

Cecilia (7 jaar, Nicaragua)

Thuis was voor mijn moeder, zus en 

mij de onveiligste plek op aarde. Ik was 

zo bang voor mijn vader. Nu hebben 

we gelukkig een eigen huis waar het 

fijn is. En ik heb een hondje: Fufu!’

WIST JE DAT...
Khadji, Gregory en Cecilia ook een 

eigen filmpje hebben? Bekijk ze op 

www.kinderpostzegels.nl/filmpjes. 
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Heel veel succes  
met je spreekbeurt!

WIST JE DAT...
Op www.kinderpostzegels.nl/spreekbeurt 

filmpjes & leuke emoticons staan die je kunt 

gebruiken voor je presentatie? Handig toch!

www.kinderpostzegels.nl/filmpjes. 

Leuk als je ons volgt!

 Zit je op Instagram? Wij ook! 

 Snapchat? Volg ‘kinderpost’ 

 Actief op Facebook? Word fan van onze pagina 
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