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bij david thuis hebben 
ze weinig geld, maar 

voelen zij zich rijk!

de kinderkledingbank 
en meer goede 

initiatieven

Fijn opgroeien, wat is 
daarvoor nodig volgens 

kinderen in schiedam?

Wij spraken 
wetenschappers, 

ervaringsdeskundigen en 
andere experts, maar vooral 

kinderen zelf 

Op 19 november 2014 organiseerde de 
Kleine Ambassade Dineren en Debat-
teren, waarbij 120 kinderen, jongeren 
én volwassenen met elkaar in gesprek 
gingen over armoede in Schiedam. 
De conclusie van deze avond: in 
Schiedam kunnen niet alle kinderen 
onbezorgd opgroeien en daar zouden 
we met zijn allen iets aan moeten 
doen. Maar wat is ‘fijn opgroeien’ 
en wat heb je daarvoor nodig? 

Om daar achter te komen 
vroegen wij aan heel 
veel kinderen in Schie-
dam om de Fijn opgroei-
en enquête in te vullen. 
Ongeveer 1500 leerlin-
gen van verschillende 
Schiedamse basisscholen 
vulden de vragenlijst in. Met de uitkomsten 
ging ons onderzoeksteam aan de slag.  

Achttien kinderen tussen de 10 en 12 jaar 
gingen voor jullie op onderzoek uit om 
erachter te komen wat armoede in Schiedam 
nu eigenlijk is, wat hier al aan wordt gedaan 
en wat we er in de toekomst aan kunnen 
verbeteren. Vooral dat laatste is belangrijk, 
want dat wil de gemeente Schiedam ook 

graag weten. Het onderzoeksteam 
had nog een belangrijke taak: zij 

mocht de gemeente adviseren 
over het Jeugdfonds. Benieuwd 
naar wat de kinderen ontdekten 

en wat hun aanbevelingen 
zijn? Je leest het in deze 
krant!

Armoede in 
Nederland, 
dat kan 
toch niet?! 
 
Veel jongens en meisjes in Nederland leven 
in armoede. In Schiedam zelfs 1 op de 6 
kinderen! Kinderen in Schiedam maken zich 
hier zorgen over. Zij vinden dat er meer 
aandacht moet komen voor armoede. Een 
goede reden voor de Kleine Ambassade om 
samen met hen een onderzoek te starten. 
Wij gingen op zoek naar antwoorden, want 
wanneer ben je eigenlijk arm? Hoe erg is 
dat? Wat zijn de oorzaken van armoede? En: 
hoe zorgen wij er met elkaar voor dat kinde-
ren uit arme gezinnen toch fijn opgroeien?
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1 op de 6 kinderen 
in Schiedam leeft in 

armoede

1500 kinderen vulden  
de enquête in

Ervaringsdeskundige David (11) 
en de Kinderombudsman zijn het 
erover eens: alle kinderen moeten 
prettig en zonder zorgen kunnen 
opgroeien. Iedereen kan helpen 
om daar iets aan te doen.

Wethouder Mario Stam “Armoede heeft 
grote invloed op de toekomst van kinderen. 
Op hun schoolkeuze. En later, op het werk 
dat ze doen. En op de ouders die ze ooit weer 
zelf zijn. Willen we er iets aan doen, dan 
moeten we wel weten waar het over gaat. Dit 
onderzoek is zo bijzonder, omdat kinderen 
zelf aangeven wat zij nodig hebben om fijn 
op te groeien. Ik vind het ook heel mooi 
dat veel kinderen 
uitspreken dat zij 
zelf kinderen en 
gezinnen die in 
armoede leven, 
willen helpen.”

Dit onderzoek is zo bij-
zonder, omdat kinderen 
zelf aangeven wat zij 
nodig hebben

Volg ons 


www.dekleineambassade.nl



Bij armoede denk je 
misschien aan kinderen in 
verre landen die op straat 
leven. In Nederland leven 
bijna geen kinderen op 
straat, maar toch zijn ook 
hier veel kinderen arm. 
Eén op de 9 kinderen in 
Nederland leeft in armoede, 
in Schiedam zelfs 1 op de 6 
kinderen. Dit betekent dat 
er in Schiedam alleen al 6000 
arme gezinnen wonen! 

Mensen leven in armoede als zij 
langere tijd minder geld hebben 
dan het minimale bedrag dat je 
nodig hebt voor voedsel, kleding, 
onderdak en andere dingen die 
nodig zijn om goed mee te kunnen 
doen in de samenleving. Voorbeel-

den van dingen die 
belangrijk zijn 
om ‘mee te kun-
nen doen’ zijn 
een fiets om mee 
naar school te 
kunnen fietsen of 
toegang tot inter-
net. Als je minder 
geld hebt dan het 

minimale bedrag 
dat je hiervoor nodig 
hebt (ook wel sociaal 
minimum genoemd) 
dan leef je onder de 
armoedegrens.  

Wat is 
armoede?

Sparen voor onverwachte  
kosten als reparaties 100,-
Verzekering en benzine kleine 
auto 360,- 
Verzekering en benzine grote 
auto 660,- 
Naar dierentuin Blijdorp met 2 
volwassenen en 3 kinderen 91,-

Opdracht: keuzes maken

Uitgaven Familie Jansen

Vaste kosten 
Hypotheek  850,-
Gas, water, licht  280,-
Verzekering  153,-
Basisboodschappen 730,- 

Variabele kosten

Totaal  € .....,..

Inkomsten Familie Jansen
 

Inkomen Kevin  1700,-
Inkomen Patricia  800,-
Huurtoeslag  0,- 
Zorgtoeslag 0,-
Kinderbijslag  233,-

Totaal  € .....,..

Beltegoed, per mobiele 
telefoon 20,- 
Supermarkt boodschappen 1 
volwassene 135,- 
Supermarkt boodschappen 1 
kind 90,- 
Sparen voor weekendje weg 50,-

In Nederland vinden we het 
belangrijk dat iedereen in 
ieder geval genoeg geld heeft 
voor de dingen die je echt 
nodig hebt, die dingen noem 
je basisbehoeften. Voorbeelden 
van basisbehoeften zijn eten, 
schoon drinkwater, kleding 
en een dak boven je hoofd.  

Als je een baan hebt en werkt, 
krijg je als beloning een salaris. 
Met dat geldbedrag kun je reke-
ningen betalen en dingen kopen. 
Mensen die werkloos zijn of niet 
kunnen werken, krijgen geen sala-
ris. Zij kunnen bij de gemeente of 
overheid een uitkering aanvragen, 
zodat ze in ieder geval genoeg geld 
hebben voor de basisbehoeften. 
Het is trouwens niet zo dat alle 
mensen die geen werk hebben  
arm zijn. 

Iemand die langere tijd werkloos 
is, kan bij de gemeente bijvoor-

beeld een bijstandsuitkering 
aanvragen. Zo’n uitkering krijg je 
niet zomaar, deze is echt alleen 
bedoeld voor mensen die zelf niet 
genoeg geld hebben om van rond 
te komen. Een bijstandsuitke-
ring is even hoog als het sociaal 
minimum, net genoeg om van te 
leven. Een gezin met één ouder 
en kinderen krijgt per maand 
een bijstandsuitkering van 960,83 
euro. Een gezin met twee ouders 
en kinderen krijgt 1.372,62 euro. 
Dat lijkt misschien veel geld, maar 
hier moet je al je rekeningen van 
betalen. 

Gezinnen die leven van 
een bijstandsuitkering of 
om een andere reden 
een laag inkomen heb-
ben, krijgen vaak nog wel 
wat extra geld van de overheid. 
Een voorbeeld hiervan is het kind-
gebonden budget. Daarmee kunnen 
ze een deel van de kosten voor 

hun kinderen (zoals schoolspullen 
en kleding) betalen. Hoeveel extra 
geld ze krijgen, hangt af van het 
aantal kinderen 
en hun leef-
tijd.

Iets om je voor te schamen?
Met de kinderen van ons 

onderzoeksteam deden 
wij onderzoek naar hoe 
kinderen die in armoe-
de leven kunnen wor-
den geholpen. Maar 

voordat je kunt hel-
pen, moet je weten 
wie er hulp nodig 
heeft. Veel volwas-

senen en kinderen 
die in armoede leven 

schamen zich. Ze willen 
niet dat iemand merkt 

Kevin (40) en Patricia (38) 
Jansen zijn getrouwd 

en hebben alle twee 
een baan. Ze hebben 

drie kinderen Tony 
(13), Eva (8) en 
Luciano (6). 

Jetta Quaack is 31. Ze is 
gescheiden en heeft twee 
kinderen, Koos (6) en Fleur (4). 

Waar gaat dat geld 
naartoe?
Of je nu arm bent of rijk, iedere 

maand komt er geld bin-
nen, maar moet er ook 

geld worden uitge-
geven. Geldbedragen 
die je elke maand 

moet betalen, noem 
je vaste kosten. Denk 
hierbij aan geld voor 
huur of de hypotheek, 
verzekeringen, reke-

ningen voor gas, water 
en licht. Daarnaast zijn er 
nog kosten die per maand 

kunnen verschillen, de variabe-
le kosten. Dit zijn de bedragen die 
je moet betalen voor alle andere 
dingen die je moet kopen, zoals 
boodschappen, kleding of school-
spullen. 

dat ze arm zijn en vragen 
daarom liever geen hulp aan 
vrienden, kennissen of fami-
lie. Wanneer je niet merkt 
dat mensen arm zijn, noem je 
dat verborgen armoede. 

In de enquête die wij hebben 
afgenomen geven veel kinderen 
aan dat niemand zich hoeft 
te schamen als hij in armoede 
opgroeit. Toch is het voor heel 
veel arme kinderen moeilijk dat 
zij niet hetzelfde kunnen doen 

A. Tel de inkomsten per familie 
bij elkaar op

Familie Jansen:  €....,.. 
Familie Quaack: €....,.. 

B. Vul bij de uitgaven de variabele 
kosten aan. Welke dingen moeten 
er in de gezinnen nog meer 
worden betaald, denk jij? 
Kies uit de volgende opties.
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als sommige klasgenootjes, zoals 
de nieuwste schoenen kopen of 
op vakantie gaan. Als ze worden 
uitgenodigd voor een feestje, 
maar geen geld hebben om een 
cadeautje te kopen, verzinnen ze 
liever een smoesje dan dat ze de 
waarheid vertellen. Soms durven 
ze zelfs niet te gaan. Om deze 
kinderen goed te kunnen helpen 
is het belangrijk dat het taboe op 
armoede wordt doorbroken.

Maak kennis met 
de families Jansen 

en Quaack. Iedere 
maand houden zij bij 

hoeveel geld ze binnen 
krijgen (inkomsten) 
en hoeveel ze uitgeven 
(uitgaven). Dit schrijven ze 
op in een huishoudboekje. 
Help jij deze gezinnen 
met het invullen van hun 
huishoudboekje?

Deze krant is met grote zorg samengesteld. 
In verband met de begrijpelijkheid van het 
onderwerp voor kinderen hebben we daar 
waar het echt niet anders kon de teksten 
vereenvoudigd. 

Wat heb je minimaal nodig?



Naar dierentuin Blijdorp met  
1 volwassene en 2 kinderen 47,-
Nieuwe kleding volwassene 60,-
Nieuwe kleding kind 40,-
Internet 20,-
Cadeautje voor feestje 10,-
Zakgeld 10,- per kind

Uitgaven Familie Quaak 

Vaste kosten
Huur   360,-
Gas, water, licht   200,-
Verzekering  120,-
Basisboodschappen 400,- 

Variabele kosten 

Totaal  € .....,..

Inkomsten Familie Quaak

Uitkering   960,-
Huurtoeslag  177,-
Zorgtoeslag  78,-
Kinderbijslag  140,-

Totaal  € .....,..

Eigen schuld, dikke bult? 
Hoe komt het nou dat er 
zoveel kinderen in armoede 
opgroeien? Daarvoor zijn veel 
verschillende oorzaken aan te 
wijzen. Eén ding is zeker, het 
zijn oorzaken waar kinderen 
zelf niets aan kunnen doen.

Een groot deel van mensen die in 
armoede leeft, bestaat uit gezinnen 
met een uitkering. De ouders van 
zo’n gezin zijn al langere tijd werk-
loos en krijgen geld van de over-
heid of gemeente. Soms is dit maar 
net genoeg om van te leven. Ook 
mensen met werk kunnen arm zijn, 
dit noem je de werkende armen. 
Deze mensen verdienen met hun 
werk niet genoeg om alle dingen te 
betalen die ze echt nodig hebben. 
Ook hebben sommige mensen 

psychische problemen of maken ze 
zware dingen mee waardoor ze het 
(tijdelijk) moeilijk vinden om goed 
met geld om te gaan. Ze maken dan 
onverstandige keuzes, waardoor ze 
in de schulden raken.
Ook als het slecht gaat met de 
economie in Nederland neemt het 
aantal mensen dat in armoede 
leeft toe. Er zijn minder banen en 
sommige bedrijven hebben zoveel 
minder werk dat ze personeel moe-
ten ontslaan. Iemand die plotseling 
geen baan meer heeft kan daardoor 
soms de rekeningen niet meer 
betalen en kan dan in de schulden 
komen.
Meestal is er niet één oorzaak aan 
te wijzen voor armoede. Mensen 
die in armoede leven, hebben vaak 
problemen op meerdere gebieden. 

Zo kunnen oorzaken zijn: 
problemen met de gezondheid, 
voor iemand anders moeten 
zorgen, waardoor iemand zelf niet 
kan werken, lang werkloos of ziek 
zijn geweest waardoor er weinig 
kans is op een (betere) baan, 
een echtscheiding, traumatische 
gebeurtenissen, een lage of 
geen opleiding of wanneer de 
ouders van iemand ook al in 
armoede leefden. Ook de 
wijk waarin je opgroeit of 
de mensen in je omgeving 
kunnen van invloed zijn. 
Als je in een wijk opgroeit 
waar heel veel onrust is, 
bijvoorbeeld ruziënde buren 
of veel vernielingen dan krijg je als 
kind niet echt het goede voorbeeld.

Opdracht: wat zijn jouw kansen?
Met deze opdracht ontdek je wat een verschil in 

kansen kan betekenen.

Anne, Mick, Nour en Selim spelen een 
bordspel. Het doel is om als eerste bij de 

finish te komen. 

De kinderen spelen allemaal met een andere 
speciale dobbelsteen.

Anne speelt met een dobbelsteen met de getallen 

1 tot en met 6

Selim speelt met een dobbelsteen met de getallen

1 tot en met 12
 
Mick speelt met een dobbelsteen met de getallen  

1 tot en met 8

Nour speelt met een dobbelsteen met de getallen  

1 tot en met 10

Welk kind heeft de grootste kans om te winnen?

Welk kind heeft de grootste kans om te verliezen? 

Wat zegt deze opdracht over kansarmoede denk jij?  
Hebben alle vier de kinderen gelijke kansen? 

Het verhaal van david
Tijdens een van de lessen 
bracht David (11) een bezoek 
aan onze projectgroep. David 
woont met zijn moeder, zijn 
hondje Bruno en drie 
ratjes in Schiedam. 
Zijn moeder is  
arbeidsongeschikt, 
dat betekent dat 
ze niet of weinig 
kan werken 
vanwege haar 
gezondheid. In 
plaats daarvan 
krijgt zij een 
uitkering. Maandelijks heb-
ben David en zijn moeder net 
iets meer te besteden dan het 
sociaal minimum.
 
Iedere maand zorgt Davids moeder 
dat zij in ieder geval de vaste 

kosten betaalt, zoals huur, 
verzekeringen en de 

energierekening. Met 
het geld dat overblijft 
moeten ze voorzichtig 

omgaan. 

Zo krijgt David al heel lang geen 
nieuwe, maar tweedehands 
kleding. Vaak ziet dat er nog 
heel mooi uit, maar het kost 
veel minder geld. Op die manier 

probeert zijn moeder 
geld over te 
houden, 
zodat ze 

bijvoorbeeld 
een cadeautje 
kan kopen voor 

zijn verjaardag.

Zorgen
Natuurlijk merkt David er wel 
wat van dat ze thuis minder 
geld hebben dan veel van zijn 
klasgenootjes. David: “Als er 
bijvoorbeeld een actie 
voor een goed doel 
is op school, kan 
ik daar geen geld 
aan geven, terwijl 
anderen een tientje geven, alsof 
het niets is. Soms word ik daarop 
aangesproken. Dat vind ik dan wel 
vervelend.” 

In vakanties is David vaak één 
van de weinigen die niet naar het 
buitenland gaat. Ook zakgeld is 
voor hem niet vanzelfsprekend. 
Toch probeert zijn moeder 
hem dit wel te geven. David 
maakt zich daar wel eens 
zorgen over: 

Toekomst  
Ook zijn moeder maakt zich wel 
eens zorgen, over David zijn 
toekomst bijvoorbeeld: “David is 
een slimme jongen en ik 
hoop dat hij kan 
gaan studeren. 
Soms ben ik 
bang dat dat in de 
toekomst alleen 
is weggelegd voor 
mensen met geld.  

Ik probeer hem vooral 
op te voeden met 
het idee dat het 
belangrijk is dat we 

elkaar hebben, dat we 
gezond zijn en een dak 

boven ons hoofd hebben. 
Eigenlijk zijn we heel rijk.”

Vrienden
David en zijn moeder hebben 
ook veel mensen om hen heen 
die helpen en met wie ze leuke 
dingen doen. David: “Ik heb altijd 
mensen en mijn huisdieren om mij 
heen. Als ik verdrietig ben, zijn 

zij er altijd voor mij. Ik weet dat 
zij altijd vol zullen houden tot het 
weer goed met mij gaat.”
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Heeft iedereen in 
Nederland gelijke kansen? 
In Nederland doen we er veel 
aan om ervoor te zorgen dat 
alle kinderen dezelfde kansen 
krijgen. Zo mag iedereen gratis 
naar de basisschool. Zo willen 
wij er met elkaar voor zorgen dat 

iedereen een goede basis heeft. 
Toch komt ook in Nederland 
kansarmoede voor. Kansarmoede 
betekent dat je minder kansen 
en mogelijkheden krijgt in het 
leven dan andere mensen, dat kan 
zijn op het gebied van opleiding, 
wonen of gezondheid. Wanneer je 
weinig kansen krijgt, is het risico 

dat je later geldproblemen krijgt, 
groter. Zonder goede opleiding 
is het bijvoorbeeld moeilijker 

om een baan te vinden. 

Wist je dat wij het 
in Neder-

land zo belangrijk vinden dat 
kinderen goed onderwijs krijgen 
dat naar school gaan voor alle 
kinderen verplicht én gratis is? 
Voor de lessen van de basis- en 
middelbare school hoeven ou-
ders van kinderen tot 18 jaar 
dus niet te betalen.  

Wat denk jij? Heb je onderwijs 
nodig om fijn op te kunnen 
groeien? Waarom wel/niet?  
Bespreek dit in de klas of thuis.

Voetbaltraining 20,- 
Muziekles 100,-
Zwemles 40,-
Trein, bus en metro 50,- per 
persoon



Hoe zou jij kinderen kunnen helpen 
die minder te besteden hebben?  
Een greep uit de antwoorden

enquêtevraaG

enquêtevraaG

verslaving, opvoeding van 
kinderen, maar ook schulden 
of armoede. Als jij of je ouders 
problemen of vragen hebben, 
kun je zelf gemakkelijk naar 
het WOT toe gaan. Je hoeft 
daar niets voor te betalen. 
De deskundigen van het 
WOT, zoals Sonja, bren-
gen je dan in contact met 
mensen die je kunnen helpen 
om je vragen te beantwoorden 
en oplossingen te zoeken.
  
Sonja vertelde ons dat er elke 
dag wel 10 mensen met een 

probleem aankloppen bij het 
WOT. Dit zijn vaak mensen 
die minder dan 1000 euro per 
maand te besteden hebben. 
Sonja ziet veel verschillende 
gevolgen van armoede: mensen 
kunnen bijvoorbeeld vereenza-
men omdat zij geen geld hebben 

om aan dingen mee te doen of 
omdat zij zich heel erg schamen. 
Sommige mensen worden zelfs 
ziek omdat ze geen geld hebben 
om goed voor zichzelf te zorgen. 
Sonja zorgt ervoor dat deze men-
sen de hulp krijgen die ze nodig 
hebben.

de wijkagent
Rein Hen-
driks is 
wijkagent 
in de wijk 
Schiedam 
Nieuwland. 
Als wijk-
agent doe 

je veel meer dan alleen boetes 
uitdelen of de wijk veilig houden. 
Je bent ook een aanspreekpunt 
voor wijkbewoners en houdt in 
de gaten of het goed gaat met 
mensen in de wijk. Wanneer Rein 
vermoedt dat iemand hulp nodig 
heeft, kent hij veel mensen of 
organisaties die hij kan inscha-
kelen om deze mensen te helpen. 
Bijvoorbeeld als hij denkt dat 
mensen geldproblemen hebben. 
Natuurlijk kan iedereen hem ook 
zelf om hulp vragen.

de kinderombudsman 
Kinder-
ombuds-
man Marc 
Dullaert, 
houdt in de 
gaten of het 
goed gaat 
met alle 

kinderen in Nederland. Dat doet 
hij door te controleren of het 
verdrag van de rechten van het 
kind goed wordt nageleefd. In dit 
Verdrag staat beschreven waar de 
Nederlandse staat zich aan moet 
houden als het gaat om kinderen. 
Je kunt bij hem terecht als deze 

de gemeente
De gemeente Schiedam doet heel 
veel om mensen die in armoede 
leven te ondersteunen. Zo helpt ze 
mensen die werkloos zijn om een 
baan te vinden. Ook heeft de ge-
meente verschillende regelingen. 
Schiedammers die heel weinig 
geld hebben mogen vanaf 1 juli 
bijvoorbeeld gratis reizen met het 
openbaar vervoer. Ook kinderen 
uit arme 
gezinnen 
worden 
niet verge-
ten. Speciaal 
voor hen heeft 
de gemeente 
onder andere een 
Jeugdfonds.

Het Jeugdfonds
De gemeente  
Schiedam vindt 
het heel belangrijk 
dat ook kinderen 
uit gezinnen met 
weinig geld mee 
kunnen doen aan 
activiteiten. Bijvoor-
beeld balletles, mee-
gaan op schoolreis 
of lid worden van 
de scouting. Om dit 
voor alle kinderen in Schiedam 
mogelijk te maken is er een Jeugd-
fonds. 

Gezinnen met weinig geld kunnen 
zich aanmelden bij het Jeugdfonds. 
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar 
krijgen zij dan per schooljaar twee 
waardebonnen. De eerste bon 
kan worden ingewisseld voor een 
sport- of cultuuractiviteit, bijvoor-
beeld het lidmaatschap van een 
voetbalclub. De tweede bon is voor 
schoolactiviteiten, zoals school-
reisjes. Op dit moment maakt 
maar de helft van de gezinnen die 
recht hebben op de waardebonnen 
hier gebruik van. De gemeente wil 
graag weten hoe zij ook al die kin-
deren en ouders kan helpen die er 
nog geen gebruik van maken. Wij, 
het onderzoeksteam, hebben hier 
onderzoek naar gedaan. Op pagina 
5 t/m 7 lees je hier meer over.

Het WOt
Sonja van 
Driel werkt 
bij één van 
de wijkon-
dersteu-
ningsteams 
(WOT) van 
de gemeen-

te Schiedam. In een WOT werken 
allemaal deskundigen samen 
om wijkbewoners met vragen of 
problemen te ondersteunen. Ze 
weten samen veel over verschil-
lende onderwerpen, bijvoorbeeld 

Resultaten van de grote Fijn opgroeien enquêteWie kan er helpen?
In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen, jong of oud, in ieder geval gebruik moet 
kunnen maken van de dingen die je echt nodig hebt om goed en gezond te kunnen leven, zoals 
eten, schoon drinkwater, kleding, een dak boven je hoofd, onderwijs en medische zorg (naar 
de dokter kunnen als dat nodig is). Mensen die dit zelf niet kunnen betalen, worden daarom 
een handje geholpen, onder andere door de overheid of de gemeente. Zo kunnen mensen met 
weinig geld bijvoorbeeld een toeslag aanvragen, waarmee ze een huis kunnen huren of hun 
zorgverzekering kunnen betalen.

Denk je dat alle kin-
deren in Schiedam de 
dingen die jij belang-
rijk vindt, hebben?

Wat zouden andere 
mensen kunnen 
doen om ervoor 
te zorgen dat alle 
kinderen fijn op 
kunnen groeien? 
Een greep uit de antwoorden

mensen kunnen iets meer 
koken en het eten geven 
aan mensen die het nodig 
hebben

enquêtevraaG

enquêtevraaG
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Dit vinden jullie het allerbelangrijkst

een warm huis dat schoon 
en onbeschadigd is

iedere avond een 
warme maaltijd

Goede kleding

een familie die om je 
geeft en elke dag tijd 
met je doorbrengt

een veilige buurt om in te 
spelen

Wat hebben kinderen in Schiedam nodig om fijn op te 
groeien? Hier zijn de gemeente Schiedam en de Kleine 
Ambassade erg benieuwd naar, wij vroegen daarom aan 1500 
kinderen in Schiedam of zij de Fijn opgroeien enquête wilden 
invullen. Bekijk snel of jij hetzelfde belangrijk vindt als 
andere kinderen?

kinderrechten 
volgens 
jou worden 
geschon-
den. Hij 
gaat dan 
in gesprek 
met de 

mensen die hier 
verandering in aan moe-
ten brengen. De Kin-
derombudsman vindt 
dat geen enkel kind in 
Nederland in armoede 
zou moeten opgroei-
en. Het leven in ar-
moede mag volgens 
hem al helemaal geen 
stempel drukken op 
de toekomst van deze 

kinderen. De Kin-
derombudsman 

adviseert gemeenten onder andere 
om voor kinderen in armoede een 
kindpakket samen te stellen.  
Wil je meer weten over het kind-
pakket, kijk dan op pagina 7.

De Kinder-
ombudsman 
werkt niet 
alleen. 
Hij heeft 
allemaal 
mensen die 
hem onder-

steunen, zoals Coby van der Kooij. 
Zij heeft samen met ons naar de 
uitkomsten van de Fijn opgroeien 
enquête gekeken (meer hierover 
op de pagina’s hiernaast) en ons 
uitleg en tips gegeven over het 
kindpakket. Die hebben we meege-
nomen in ons eigen advies aan de 
gemeente. 



Goede vrienden en/of vriendinnen

enquêtevraaG

Resultaten van de grote Fijn opgroeien enquête

Wat heb je als kind nodig om fijn op te kunnen groeien?  
In de grafiek hieronder zie je hoeveel procent van de kinderen iets wel of niet belangrijk 
vond. Vaak waren jullie het met elkaar eens, maar over een paar dingen juist helemaal niet. 
Bijvoorbeeld of het belangrijk is om zakgeld te krijgen. Wat vind jij?

Heb je wel eens 
gehoord van het 
Jeugdfonds?

Denk je dat het 
Jeugdfonds nog een 
bon voor iets anders 
aan kinderen zou 
moeten geven?

Hoe zou de gemeente kinderen 
die in armoede leven nog op 
andere manieren kunnen 
ondersteunen? 
Een greep uit de antwoorden

een opvang maken waar 
kinderen een paar keer per 
week heen kunnen gaan 
om erover te praten en te 
spelen met andere kinderen

een buurtfeest organiseren, 
zodat de buurt een band 
heeft met elkaar

aan de kinderen vragen 
wat ze zelf willen (waar ze 
behoefte aan hebben)

door erover te leren op 
school (over armoede)

Ideeën voor bonnen

een veilige buurt

een familie die om je geeft en
elke dag tijd met je doorbrengt

Op schoolreis kunnen

een eigen kamer

een warm huis dat schoon
en onbeschadigd is

een computer

speelgoed

dat je zakgeld krijgt

Op vakantie kunnen gaan

Je verjaardag kunnen vieren

naar de dokter/tandarts kunnen

lid van een sportvereniging

Goede kleding

iedere avond een warme maaltijd

Je geen zorgen hoeven maken
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een eigen spelcomputer

lid van een hobbyvereniging

nodig niet nodig geen mening

enquêtevraaG enquêtevraaG

enquêtevraaG
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Nog meer ideeën

De gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat mensen die 
in armoede leven hulp krijgen. Daarvoor hebben ze verschil-
lende regelingen die door de gemeente worden betaald. Het 
Jeugdfonds bijvoorbeeld, waarmee kinderen die in armoede 
leven extra ondersteuning krijgen.

meer Weten Over Het JeuGd-

FOnds? lees de GrOene kOlOm 

OP PaGina 4.



Officieel advies van het onderzoeksteam
schuldhulpmaatje

Dory Ritchie 
is vrijwil-
liger bij 
Schuldhulp-
maatje. Zij 
helpt men-
sen die 
in de 

schulden zitten door hun 
administratie op orde te 
maken. Dory ziet vaak 
dat schulden beginnen 
met kleine bedragen. 
De schulden worden 
steeds groter, omdat 
die kleine schuld niet 
wordt (of kan worden) 
betaald. Vaak weten mensen met 
schulden niet precies aan wie ze 
welk bedrag moeten betalen en 
hoe groot hun schuld is. Soms 
loopt de schuld dan heel erg 
op. Dory moet soms mensen 
helpen die wel 20.000 euro 
schuld hebben. 

voedselbank
Voedselbanken helpen mensen die 
zelf niet genoeg geld hebben om 
genoeg boodschappen te kunnen 
doen. Ook Schiedam heeft een 
voedselbank. Als je minder dan 
180 euro per maand overhoudt om 
van te leven, kun je via een hulp-
verlener een aanvraag doen voor 
een voedselpakket. Christine Pauw 
is vrijwilliger bij de voedselbank: 
“Het gaat steeds beter met de 
economie in Nederland, toch zien 
wij dat er steeds meer mensen 
niet genoeg geld overhouden voor 
boodschappen en bij ons langsko-
men voor een pakket.” 
De voedselbank probeert om 
zoveel mogelijk gezond voedsel 
in het pakket te stoppen, zoals 
groenten en fruit. In Schiedam 
is er zelfs een speciale moestuin 
waar groenten worden gekweekt 
voor de voedselbank. Wanneer 
kinderen van een klant van de 
voedselbank jarig zijn, krijgen 
ze van Stichting Jarige Job een 
feestpakket. Hierin zitten wat 
cadeautjes, een trak-
tatiepakket voor op 
school en slingers 
waarmee de ver-
jaardag echt 
een feest 
wordt.

Ons advies aan de gemeente 
Op dit moment helpt de gemeente Schiedam gezinnen die in armoe-
de leven op allerlei verschillende manieren. Het Jeugdfonds is hier 
een onderdeel van. Bij dit fonds kunnen ouders bonnen aanvragen, 
waarmee kinderen bijvoorbeeld gratis kunnen sporten of muziek- 
lessen kunnen volgen. Ook kan er via het Jeugdfonds per gezin 
één computer worden aangeschaft wanneer de kinderen naar de 
middelbare school gaan. Uit de enquête blijkt dat de kinderen in 
Schiedam blij zijn met het Jeugdfonds. Toch denken ze dat er nog 
veel kan worden verbeterd. De kinderen van ons onderzoeksteam 
adviseren de gemeente daarom om kinderen uit arme gezinnen
een kindpakket aan te bieden in plaats van de waardebonnen van 
het Jeugdfonds. Voor dit kindpakket kan de gemeente samenwerken 
met andere mensen, bedrijven en organisaties in de stad. Met elkaar 
kunnen zij de kinderen allerlei verschillende dingen aanbieden, van 
sportlidmaatschappen tot ov-chipkaart. Hieruit kunnen kinderen 
zelf kiezen wat ze het hardst nodig hebben. 

Wie kan er (nog meer) helpen? 
 
In Schiedam en Nederland zetten niet alleen de overheid en 
de gemeente zich in om iets te doen tegen armoede. Er zijn 
ook heel veel goede stichtingen die iets willen betekenen voor 
mensen met weinig geld. Tijdens ons onderzoek hebben wij 
gesproken met een aantal mensen die zich dagelijks inzetten 
voor mensen met problemen, maar er zijn er nog veel meer!

kledingbank
In Schiedam Nieuwland op de  
Nolenslaan is een kledingbank. 
Hier kunnen mensen die geen 

nieuwe kleding kun-
nen betalen tweede-
hands kleding halen. 
Ze hebben daar een 

speciaal pasje 
voor nodig. Ook 
bij de kleding-

bank werken 
vrijwilligers. De 
kleding komt van 
Schiedammers. De 
kledingbank geeft 
ook nood-voed-
selpakketten uit 
aan gezinnen 
die nog op de 
wachtlijst van de 

voedselbank staan, 
of die om andere 
redenen dringend 
een voedselpakket 
nodig hebben.

stichting elivia
Elivia is de 
kinderkle-
dingbank 
van Schie-
dam en 
omstreken. 
Elisa Rutte-
man heeft 

de stichting opgezet: “Wij zamelen 
nieuwe en tweedehands kinder-
kleding in voor gezinnen met een 
laag inkomen. Ook speelgoed en 
schoenen, eigenlijk alles wat met 
kinderen te maken heeft. Gezin-
nen kunnen zich aanmelden bij 
Elivia. Aan de hand van hun inko-
men wordt bepaald of zij gebruik 
mogen maken van de kledingbank. 
Zij krijgen dan punten, waarmee je 
de kleding kunt betalen.”

stichting net niet Genoeg
Stichting 
Net Niet 
Genoeg 
ondersteunt 
mensen die 
ingeschre-
ven staan bij 
de voedsel-

bank met tweedehands kleding, 
speelgoed, woonaccessoires en 
een kappersbeurt. Zo proberen zij 

mensen te helpen, zodat zij wat 
meer rust hebben en zich 
even wat minder zorgen 

maken, zodat zij de kans 
krijgen om aan een verbe-
tering van hun situatie te 

werken.
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Niet ieder kind in Schiedam heeft 
hetzelfde nodig. Misschien heeft 
het ene kind meer aan een goede 
winterjas, terwijl de ander heel erg 
geholpen is met een fiets. Ons idee 
is dan ook dat kinderen samen met 
hun ouders, zelf kunnen kiezen 
wat zij nodig hebben. Je kunt 
bijvoorbeeld elk gezin een aantal 
waardepunten geven die zijn in 
te wisselen voor verschillende 

dingen, bijvoorbeeld 1 
punt voor een kledingstuk 
en 10 punten voor een 

lidmaatschap van 
een sportclub.

Het viel ons tijdens het project 
op dat veel kinderen niet weten 
wat er allemaal mogelijk is als je 
in Schiedam in armoede opgroeit. 
We ontdekten ook dat er veel 
kinderen zijn die zich samen 
willen inzetten voor kinderen 
die in armoede opgroeien. Wij 
willen met al deze kinderen actie 
voeren om aandacht te vragen 
voor armoede. Samen willen wij 
iedereen laten weten dat niemand 
zich hoeft te schamen als hij arm 
is. Met onze acties zouden we ook 
meteen de website bij iedereen 
onder de aandacht kunnen 
brengen. 

80
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Officieel advies van het onderzoeksteam

Tips voor goedkope  
kinderfeestjes: 

1. Geef een ‘American  
Party’, dat betekent 

dat je iedereen vraagt 
om lekkere hapjes 

of drankjes mee te 
brengen in plaats van 

cadeautjes.

2. De huiskamer, tuin, jouw 
kamer … iedere plek tover je 
in een mum van tijd om in een 
feestlocatie met wat (zelfge-
maakte) versiering. 

3. Kies een thema en vraag ieder-
een om zich te verkleden. 

4. Ook muziek kun je lenen! En heb 
je internet? Dan kun je 
via het programma Spo-
tify gratis party afspeel-
lijsten aanzetten.

Veel kinderen in Schiedam 
leven onder de armoede-
grens. Gelukkig zijn er nog 
veel meer kinderen die op-
groeien zonder te maken te 
krijgen met geldproblemen. 
Anne, één van onze onder-
zoekers, vroeg zich eerder al 
af: “Als 17 van de 100 kinde-
ren in armoede leeft, waar-
om doen die andere 83 er 
dan niets aan?” Goede vraag. 
Wat kun jij doen om de ge-
volgen van armoede tegen 
te gaan?

verjaardagsfeestje 
Veel kinderen die arm 

zijn, schamen zich 
hiervoor. In Nederland 
is het gebruikelijk dat 
je iets meeneemt voor 
de jarige. Kinderen 
die in armoede leven 
kunnen vaak zo’n ca-
deautje niet betalen. 
Ze bedenken een 
smoesje, bijvoor-
beeld dat ze het 

cadeau zijn vergeten. 
Soms durven ze he-
lemaal niet naar het 
feestje te gaan. Ook 
vieren ze zelf geen 
feestje of melden zij 

Wat is een kindpakket? 
Het kindpakket is oorspronkelijk bedacht door de 
Kinderombudsman. Een kindpakket zorgt ervoor dat 
kinderen die in armoede leven tenminste de meest 
noodzakelijke dingen krijgen om gezond op te kunnen 
groeien, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen 
in de samenleving. Je kunt hierbij denken aan bonnen 
voor een setje winter- en zomerkleren, lessen voor 
een zwemdiploma, een bibliotheekpasje, toegang tot 
het openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse 
activiteit om te ontspannen of jezelf sportief of 
cultureel te kunnen ontwikkelen. Een kindpakket moet 
eenvoudig aan te vragen zijn en echt helemaal voor het 
kind zijn. De gemeente kan zelf bepalen wat er in dit 
kindpakket komt. 

Wat kun jij doen?

tips voor net-even- 
anders-cadeautjes:
1. Knutsel zelf 
een cadeau.

2. Verras de jarige 
met een slinger gemaakt van oude 
lapjes.

3. Laat kinderen met punten uit 
het kindpakket een cadeautje 
voor een ander uitzoeken.

4. Ben jij de jarige? Vraag dan een 
keertje geen cadeaus.

Heb je hier wel eens aan  
gedacht?
Uit je kleding of schoenen ge-
groeid? Geef het aan de (kinder)
kledingbank. Ook speelgoed waar 
je niet meer mee speelt of waar je 
te oud voor bent, kun je weggeven. 
Bijvoorbeeld via Stichting Elivia. 
Ruimt lekker op en je maakt er 
andere kinderen heel blij mee!
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Opdracht: jouw tip?!

Schrijf 3 dingen op 
waarvan jij vindt dat die 

echt in het kindpakket van 
Schiedam moeten zitten.

1.

2.

3.

Vergelijk je antwoorden met die 
van je klasgenoten. 

zich ziek op school omdat ze geen 
geld hebben om te trakteren. Wat 
jij hier volgens ons aan kunt doen? 
Zorg er op jouw school voor dat 
goedkope of gratis kinderfeestjes 
in worden! 

5. Wil je actie? Zet 
een (foto)speurtocht 
met opdrachten 
uit. Organiseer ook eens een mi-
ni-sporttoernooi in het park of doe 
juist allemaal spelletjes thuis.

6. Lekker lang kletsen? Organiseer 
een slaapfeestje!

De gemeente hoeft niet alles 
te doen om kinderen in 
armoede te helpen. Gelukkig 
zijn er in Schiedam ook al 
veel andere stichtingen, 
organisaties en mensen 
die veel doen om armoede 

in Schiedam tegen te gaan. Het 
lijkt ons een goed idee als de 
gemeente een overzichtelijke 
website maakt waarop niet 
alleen te vinden is wat de 
gemeente zelf voor kinderen 
kan betekenen, maar ook wat 

andere initiatieven 
in de stad aanbieden, 

zoals de Voedselbank 
en Stichting Elivia. Ook 
Schiedammers en organisaties 
die iets aan te bieden hebben 
of die willen helpen met actie 
voeren, kunnen zich aanmelden 
via de site. Heeft het theater 
kaartjes over, dan kan ze deze 
via de site aanbieden. En hebben 
jullie thuis een kinderfiets over, 
dan zouden jullie dat ook op de 
site kunnen zetten. Zo weet je 
zeker dat het goed terechtkomt 
bij een gezin dat het echt 
nodig heeft.

Veel basisschoolleerlingen vinden 
het niet nodig dat kinderen 
de nieuwste mobiele telefoon 
hebben. Toch vinden wij dat een 
mobiel met internet en een 
goede computer thuis, heel 
belangrijk zijn. Kaya: “Als je 
naar de middelbare school gaat en 
iedereen krijgt een appje omdat 
het eerste uur uitvalt, dan voel je 
je echt wel buitengesloten als je 
geen mobiel hebt”. Het lijkt dus 
misschien een overbodige luxe, 
maar in de praktijk is internet 
zowel thuis als op je mobiel 
eigenlijk niet meer weg te 
denken onder kinderen en 
jongeren. Het ontbreken 
hiervan zorgt ervoor dat 

kinderen belangrijke 
informatie missen. 

Daarom zeggen wij: 
een mobiel en een 

computer mét 
internet, 

is zeker vanaf 
de middelbare 

school een must 
voor alle kinderen! 

“iedereen moet 
 zijn eigen feestje 
 kunnen geven, dat  

hoeft helemaal niet zoveel geld 
te kosten. een thuisfeestje kan 

ook superleuk zijn!”

Wij zijn het Fijn opgroeien  
onderzoeksteam. Wij hebben 
ons verdiept in alles wat met  
armoede en fijn opgroeien te 
maken heeft. Op deze pagina 
lees je onze eerste adviezen.  
Wist je dat ook jij kunt helpen? 
Ook bieden wij de gemeente 
Schiedam onze hulp graag aan. 
Mocht de gemeente onze plan-

nen over het kindpakket 
zien zitten, dan hebben 

wij nog veel meer  
ideeën!



 
Een jaar lang hebben we ons bij de Kleine Ambassade verdiept in de thema’s armoede en fijn 
opgroeien. We spraken met wetenschappers, (ervarings)deskundigen en andere experts, lazen 
artikelen over alternatieve oplossingen omtrent armoede, maar gingen bovenal in gesprek 
met kinderen zelf. 

Opdracht: krant goed gelezen? 

oplossing:

ideeën opdoen bij 
Hip voor nop

 Wow, Anne (11) en Nour (9) mochten een 
dagje meekijken bij de opnames van Hip 
voor Nop in Hilversum! Hip voor Nop is een 
meidenprogramma waarin presentatrice 
Anne-Mar twee BFF’s helpt met het vinden 
van een nieuwe look. 
Maar niet zomaar eentje, 
de look moet hip voor 
(bijna) noppes zijn! Een 
superkans voor onze 
meiden om leuke ideeën 
voor jullie (en jullie 
ouders) op te doen.
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Soesja Boode: “Eigenlijk is er maar 
weinig bekend over kinderen die in 
Nederland in armoede opgroeien. 
De Kinderombudsman brengt daar 
nu, samen met het Verweij-Jonker 
Instituut, langzaam verandering in 
door meer onderzoek te doen. Er 
zijn bijvoorbeeld nauwelijks cijfers 
beschikbaar die inzicht geven in de 
achtergronden van kinderen die 
in armoede opgroeien. In hoeveel 
gevallen komt dit omdat ouders een 
(psychische) ziekte, een licht ver-
standelijke beperking of een grote 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt? 
In hoeveel gevallen valt armoede 
binnen gezinnen samen met hui-
selijk geweld of moeite met opvoe-
ding? Het ontbreken van volledige 
informatie maakt het moeilijker om 
goede oplossingen te vinden.”

Krijgt iedereen dezelfde kansen?
“Krijgen alle kinderen in Neder-
land dezelfde kansen? Dat is de 
vraag waar we veel met kinderen 
over hebben gesproken. ‘In Neder-
land hoeft niemand arm te zijn’, 
wordt vaak gezegd. Toch blijkt in 
de praktijk dat veel kinderen die 
in armoede opgroeien te maken 
hebben met sociale uitsluiting en 
niet dezelfde kansen krijgen als 
‘rijkere’ kinderen. Een van de oor-
zaken hiervan is dat bij leerkrach-
ten, ouders en kinderen de focus 
(onbewust) nog vaak ligt op hoe 
duurder hoe beter, bijvoorbeeld 
als het gaat om kinderfeestjes,  
kleding of mobiele telefoons.  
 

Ook de omgeving waarin kinderen 
opgroeien is van invloed op de 
kansen die zij krijgen”

Digitale media: onmisbaar
“De gemeente wil kinderen die in 
armoede opgroeien vooral mee 
laten doen door hun deelname 
aan sport en cultuur mogelijk te 
maken. Kinderen zijn juist meer 

gericht op het hebben van een 
mobiele telefoon, een computer 
en internet. Juist omdat je via 
deze media op de hoogte blijft 
van wat er in de klas gebeurt. Het 
zijn tegenwoordig, zelfs al op de 
basisschool, belangrijke middelen 
om mee te kunnen komen.”

Kijk naar het grotere plaatje
“Wanneer we het armoedebeleid 
van de gemeente naast de uitkom-
sten van de Fijn opgroeien enquê-
te en de resultaten van het ver-
diepingsproject leggen, lijkt dat 
beleid nog teveel gericht te zijn 
op het individu. Armoede en fijn 
opgroeien gaat volgens kinderen 
verder: het zit verweven in allerlei 

andere zaken, zoals een veilige en 
groene wijk om in op te groeien 
en een omgeving van mensen 
waarbij je terecht kunt met vra-
gen of problemen en waarvan 
je positieve aandacht krijgt. Het 
armoedebeleid zou zich binnen de 
gemeente daarom eigenlijk niet 

niseren wij op 1 en 
2 december 2015 een 

Jongerencongres rondom 
dit onderwerp. Hiermee willen we 
behalve kinderen ook jongeren uit 
Schiedam en omgeving een stem 
geven in (preventief) armoede-
beleid, hen meer leren over hoe 
je armoede kunt voorkomen en 
actief betrekken bij het bedenken 
van oplossingen. Wanneer we met 
elkaar, jong en oud, nadenken 
over alternatieve oplossingen, 
komen we tot een positief beleid 
waarin iedereen een steentje bij-
draagt. Een beleid dat niet alleen 
gaat over geld, want ook al gaat 
het over armoede: geld is niet de 
oplossing.”

 
Wil je meer weten over het 
project Fijn opgroeien, het 

Jongerencongres, heb je zelf 
ideeën die je wilt delen of wil 

je eens met ons in gesprek 
gaan? Wij horen het graag! 

Volg ons 


www.dekleineambassade.nl

Dan is deze puzzel een makkie! Welk woord zoeken wij? 
 
1. Geld dat mensen van de gemeente krijgen als ze niet kunnen werken of geen werk kunnen vinden.
2. Wat staat er op nummer 3 in de top 5 belangrijkste dingen om fijn op te kunnen groeien?
3. Kinderen in Schiedam die in armoede leven kunnen hulp krijgen uit het …
4. Als je rekeningen niet kunt betalen raak je in de …
5. Het thema van deze krant is fijn ...
6. Mensen die met hun baan niet genoeg verdienen om van rond te komen noemen we …
7. Plek waar mensen in armoede iedere week een pakket voedsel kunnen halen.
8. Iemand die geen baan heeft is …
9. Deze persoon houdt in Nederland in de gaten of iedereen de kinderrechten naleeft. 
10. Alle dingen die je echt nodig hebt.
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moeten beperken tot Werk en In-
komen, maar grensoverschrijdend 
moeten zijn.”
 
Alleen met elkaar op te lossen
“Het armoedebeleid voor gezinnen 
moet bovendien niet alleen door 
de gemeente worden vormgege-
ven, ook bedrijven, instellingen, 
scholen en individuen kunnen hier 
een aandeel in hebben. Juist omdat 
een deel van het probleem/de op-
lossingen niet door de gemeente 
opgepakt kunnen worden, maar 
wel door burgers of bedrijven. Een 
gezamenlijk beleid waarin een ie-
der een eigen rol heeft, is dan ook 
nodig.”

Hoe nu verder?
“De kinderen van ons onderzoeks- 
team bieden zich enthousiast 
aan om mee te denken met de 
gemeente om het armoedebeleid 
voor kinderen verder vorm te 
geven. Ook willen zij actie voeren 
om het taboe rondom armoede te 
doorbreken en het onderwerp be-
spreekbaar te maken. 

Ook de Kleine Ambassade blijft 
zich hiervoor inzetten. Zo orga-

Op dekleineambassade.nl/lesmateriaal vind je de antwoorden van de opdrachten en aanvullend lesmateriaal!

 

Wanneer we met elkaar, jong en oud, nadenken over 
alternatieve oplossingen, komen we tot een positief 

beleid waarin iedereen een steentje bijdraagt.

Wat doe je met shirts die je echt niet meer aandoet?  
Drie tips om er (samen met je vader of moeder) iets nieuws van te 
maken!

 tip 1
Heb je twee dezelfde shirtjes, maar dan in een andere 
kleur? Knip ze dan in tweeën. Knip over de naad, 

zodat je de voor- en de achterkant van het shirt los 
van elkaar hebt. Doe dit ook met het andere shirt. Nu 

kun je twee verschillende kleuren aan elkaar naaien, en 
heb je weer een gloednieuw hip shirt!

tip 2
Van een oud vest of een oude trui kun je heel makkelijk een sjaal maken! 
Leg hem voor je neer en begin met knippen net onder de mouw. Je knipt 
nu naar de andere kant van de mouw. Je knipt de trui dus in tweeën! De 
bovenkant heb je niet meer nodig. Knip ook de onderkant van de trui af. 
Nu heb je een nieuwe, ronde sjaal.

tip 3
Vouw je shirt in de lengte dubbel. Nu zie je een ‘half’ shirt 
met 1 mouw. Aan de dubbelgevouwen kant knip je nu halve 
hartjes (of een ander makkelijk vormpje). Ga van boven naar 
onderen. Als je nu je shirt openvouwt, heb je een strook met 
hartjes gemaakt aan de voor- en achterkant van je shirt! Doe 
er een fel gekleurd hemdje onder, en voila! 
Helemaal als nieuw ;)


