
Het belangrijkste is dat kinderen 
gewoon mee kunnen doen 

Het Meedoenarrange-

ment en Nationaal Fonds 

Kinderhulp werken sinds 

dit jaar samen om zich in 

te zetten voor het geluk 

van kinderen in Doetin-

chem. Het fonds zet zich 

al sinds 1959 in voor kin-

dergeluk in Nederland. 

Dit doen zij specifiek voor 

kinderen die te maken 

hebben met armoede. 

Kinderhulp maakt geluk 

mogelijk in de vorm van 

een tweedehands fiets, 

een dagje uit of bijvoor-

beeld een Sinterklaasca-

deautje. 

Volgens Brenda de Jong, hoofd bestedingen en com-

municatie, heeft armoede een buitensluitende werking 

op kinderen. “Kinderen willen vooral niet opvallen. Ze 

willen eigenlijk gewoon meedoen met de rest. Wij pro-

beren hen die mogelijkheid te geven.” Brenda bena-

drukt dat Kinderhulp vooral kijkt naar basisbehoeften. 

“Wij zorgen dat kinderen dingen kunnen doen en spul-

len hebben die vanzelfsprekend zijn binnen hun leef-

tijdsgroep. Dan kun je denken aan het volgen van een 

opleiding of cursus of het hebben van een fiets.”

Hoe werkt Kinderhulp?
Kinderhulp ontvangt geen overheidssteun, maar krijgt 

donaties van privé personen, vaste donateurs, instellin-

gen en bedrijven. “Ook zijn wij afhankelijk van particu-

liere giften. Mensen kunnen ons bijvoorbeeld steunen 

door te doneren bij de jaarlijkse collecte, deur aan 

deur, of op onze website.” zegt Brenda. “Er wordt ook 

met regelmaat ‘in natura’ gedoneerd door bedrijven. 

Dit betekent dat bedrijven bijvoorbeeld speelgoed of 

toegangskaarten voor een dagje uit doneren.”

In verbinding met andere organisaties
Om de spullen bij de kinderen te krijgen, werkt Kinder-

hulp samen met maatschappelijke organisaties. Carina 

Buit, medewerker bestedingen bij Kinderhulp, verwerkt 

Carina Buit (Links op de foto) 

en Brenda de Jong van Nati-

onaal Fonds Kinderhulp. 

alle aanvragen van kinderen en behandelt de giften 

die in natura binnenkomen. “We proberen verbindin-

gen te leggen met andere organisaties en initiatieven. 

Wij zetten de spullen niet zelf rechtstreeks uit bij gezin-

nen, maar doen dit via een organisatie of gemeente. 

Deze kan de check op de financiële situatie doen. Zo 

weten wij zeker dat de donaties daar terechtkomen 

waar ze het hardst nodig zijn.” 

Meedoenarrangement
Een samenwerking met het Meedoenarrangement is 

daarom een logische stap. “Toen wij hoorden van het 

Meedoenarrangement werden wij direct enthousiast.” 

zegt Carina. “Jullie streven grotendeels dezelfde doelen 

na; kinderen volop mee laten doen in de samenleving, 

juist degenen die het financieel wat moeilijker hebben.” 

Het Meedoenarrangement en Kinderhulp zitten niet in 

elkaars vaarwater. “Voor ons zijn dit soort samenwerkin-

gen heel belangrijk. Juist om zoveel mogelijk kinderen 

te kunnen bereiken en helpen. Het Meedoenarrange-

ment staat dichtbij de kinderen in Doetinchem. Zo kun-

nen we elkaar heel goed versterken.”

Verschillen en overeenkomsten
Er zijn meer verschillen tussen het Meedoenarrange-

ment en Kinderhulp. Waar het Meedoenarrangement 

Nationaal Fonds Kinderhulp
zich inzet voor inwoners van alle leeftijden die weinig 

te besteden hebben, zet Kinderhulp zich alleen in voor 

kinderen. Het Meedoenarrangement geeft vooral ac-

tiviteiten en abonnementen die het meedoen aan de 

samenleving bevorderen. Zoals zwem- en muzieklessen, 

maar ook reisabonnementen en cursussen. Nationaal 

Fonds Kinderhulp geeft ook andere spullen weg. Zoals 

fietsen, kleding en meubels. 

Winactie Walibi
Om de samenwerking te vieren, doneerde Kinderhulp 

100 kaarten voor Walibi Holland aan het Meedoenar-

rangement. Via een kleur- en knutselwedstrijd konden 

alle kinderen tot en met 18 jaar oud toegangskaarten 

winnen voor het hele gezin. Carina is blij hoe de actie 

verlopen is. “Een dagje uit is voor deze kinderen vaak 

minder snel mogelijk dan voor andere kinderen. Het is 

leuk dat het Meedoenarrangement er een winactie van 

heeft gemaakt. Het kost de kinderen dan geen punten 

en toch kan het hele gezin samen weg. En het leverde 

het Meedoenarrangement mooie tekeningen op. Ook 

wij zagen prachtige kunstwerken voorbij komen.”

“Het 
hebben van een 

fiets maakt voor een 
kind het verschil tussen 
met vriendjes naar school 
fietsen of in je eentje te 

voet. Zo horen ze 
er echt bij” 

Brenda de Jong, 
Nationaal Fonds 

Kinderhulp
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