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Visie 

De Stichting wil als professionele landelijke organisatie in samenwerking met de 

overheid, het bedrijfsleven en andere organisaties, alle kinderen in Nederland die in 

armoede opgroeien zodanig ondersteunen dat zij volwaardig kunnen participeren op de 

basisschool. 

Missie 

In Nederland leven meer dan 420.000 kinderen op of onder de armoedegrens. Het beeld 

is helaas dat het aantal kinderen in armoede stabiel is, dan wel licht stijgt ondanks de 

huidige groei van de economie. Het aantal “armen” in Nederland blijft stabiel rond de 1,2 

miljoen mensen, het aantal mensen wat langdurig in armoede leeft neemt nog steeds 

toe. Wij vinden dat kinderen nooit verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie waarin 

zij zich bevinden. 

Wat betekent armoede concreet voor kinderen? Niet mee kunnen met een schoolreisje, 

nooit een weekje op vakantie, geen geld voor een fiets, onvoldoende verwarming, 

regelmatig geen ontbijt, minder goede kwaliteit voedsel en ga zo maar door. 

Als Stichting Kinderarmoede proberen wij de gevolgen van de armoede voor zoveel 

mogelijk kinderen op basisscholen in Nederland te verminderen. Dat doen wij 

bijvoorbeeld door basisscholen te ondersteunen met lesmateriaal en te zorgen voor 

financiële middelen zodat arme kinderen wel mee kunnen op een schoolreisje of mee 

kunnen doen met een bepaalde activiteit.  

De Stichting Kinderarmoede streeft er naar in de toekomst in heel Nederland 

ondersteuning te bieden aan kinderen die in armoede leven. 

Bestuur en bezoldiging 

De Stichting Kinderarmoede is in 2012 opgericht zonder winstoogmerk en wordt gevormd 

door het bestuur en vrijwilligers. Iedereen die voor de stichting werkt is onbezoldigd. 

Het bestuur bestaat uit de hieronder genoemde personen. 

Voorzitter : De heer J.C.B. de Kok (Den Haag) 

Secretaris :  De heer C.B. Zeller (Den Haag) 

Penningmeester : De heer P. van Klaveren (Den Haag) 

Verantwoordelijk voor de werkorganisatie is Thea de Wit (Gouda) in de functie van 

directeur. 

Twee sporen beleid 

Met onze zuster Stichting Kringloop Gouda (eveneens ANBI status), bekend onder de 

naam Stichting Kringloop Gouda & Kinderkringloop, helpen wij kinderen indirect. 

Enerzijds door leer/werk trajecten waardoor ouders weer doorstromen naar regulier 

werk. Regulier werk is in de basis immers de beste remedie tegen armoede. Anderzijds 

worden in de kringloopwinkels bijvoorbeeld goede 2e hands kinderkleren van de “trendy” 

merken goedkoop verkocht zodat de kinderen “erbij kunnen horen”. Dankzij de bijdragen 

van onze Kringloopwinkels, collectes, sponsoracties en onze donateurs kunnen wij de 

gevolgen van armoede voor een groeiend aantal kinderen in Nederland verzachten! 



Armoede voor kinderen in Nederland betekent niet mee kunnen met een schoolreisje, 

nooit een weekje op vakantie, geen geld voor een fiets, onvoldoende verwarming, 

regelmatig geen ontbijt, minder goede kwaliteit voedsel en ga zo maar door. 

Als Stichting Kinderarmoede proberen wij de gevolgen van de armoede voor zoveel 

mogelijk kinderen op basisscholen in Nederland te verminderen. Dat doen wij 

bijvoorbeeld door basisscholen te ondersteunen met lesmateriaal over armoede en te 

zorgen voor financiële middelen zodat arme kinderen wel mee kunnen op een 

schoolreisje of mee kunnen doen met een bepaalde activiteit.  

De Stichting Kinderarmoede streeft er naar op termijn in heel Nederland ondersteuning te 

kunnen bieden aan kinderen die in armoede leven. 

Terugblik 2019 

Scholen 

In 2019 hebben scholen weer financiële ondersteuning en (sinterklaas) cadeaus van onze 

stichting ontvangen om kinderen te ondersteunen die in armoede opgroeien. Uit de 

verantwoording is gebleken dat de scholen zeer zorgvuldig te werk gaan voordat zij onze 

ondersteuning inzetten. 

Leger des Heils 

In 2018 en 2019 is begonnen met het geven van ondersteuning aan het Leger des Heils 

in Gouda. Het Leger des Heils geeft tijdelijke huisvesting aan gezinnen op die in 

afwachting zijn van huisvesting en anders geen onderdak zouden hebben. 

Goedzak actie Albert Heijn     

Het aantal AH vestigingen waarvan wij speelgoed voor kinderen hebben ontvangen is 

verder gegroeid. Het ontvangen speelgoed wordt na grondige controle voor een deel 

verkocht in de Kringloop en voor een deel ingepakt in cadeaupapier, gesorteerd op 

leeftijd en geslacht ten behoeve van bijvoorbeeld giften aan scholen of het Leger des 

Heils. 

Giften 

Het aantal (vaak anonieme) giften is gestegen. 

2020 

Hierna volgt een kort overzicht van de doelen voor 2020. Dit is geen volledig overzicht, 

uitsluitend de belangrijkste punten zijn weergegeven. 

Alle bestaande activiteiten worden gecontinueerd. 

Scholen 

Het aantal scholen waar wij mee samenwerken willen wij in 2020 verder vergroten. 

Daarnaast willen wij de ondersteuning meer individueel per school (vraag gericht) gaan 

bieden. Het lespakket over armoede wordt weer onder de aandacht gebracht. 

Organisaties 

In 2020 gaan wij onderzoeken of wij het aantal organisaties waar wij mee samenwerken 

kunnen uitbreiden. De samenwerking met het Leger des Heils willen wij continueren en 

verder uitbouwen. 



Met de gemeente Gouda zijn goede contacten, deze willen wij behouden en verder 

uitbouwen. In 2020 willen wij de contacten met de gemeente Den Haag gaan 

intensiveren. 

Website en Facebook 

In 2020 is de nieuwe website gereed gemaakt. De activiteiten op Facebook worden 

gecontinueerd. 

Financiën 

Zie jaarrekeningen   


