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ROTTERDAM – Op 17 oktober is het Wereld-
armoededag. Op deze dag wordt wereldwijd 

aandacht gevraagd voor armoede en de gevolgen 
daarvan voor mensen. In Rotterdam leeft één op 

de 4 kinderen in armoede. TEksT: suzAnnE HuIg

‘sommige mensen hebben niet genoeg 
geld om eten te kopen. Misschien 
kan iedereen die genoeg geld heeft 
iedere week één extra artikel kopen. 
We kunnen die boodschappen op een 
tafel in de school zetten. De mensen 
die het nodig hebben, kunnen dan zo’n 
boodschap pakken.’

‘Ik wil een sponsoractie organiseren met 
mijn wijk. Ik kan van het opgehaalde geld 
een leuk uitje organiseren voor de kinderen 
op school die in armoede leven.’

‘sommige kinderen op mijn oude school 
konden niet mee op schoolreis omdat ze 
daar geen geld voor hadden. Ik vind dat 
iedereen het verdient om op schoolreisje 
te gaan. De schooldirecteur kan aan alle 
ouders die niet in armoede leven € 1,00 
extra vragen. De school kan van dat geld 
de kinderen die te weinig geld hebben, 
meenemen.’

‘Ik vind dat iedere school een 
inzameldoos in de gang moet 
zetten. kinderen kunnen daar 
spullen in doen die ze niet meer 
gebruiken. Bijvoorbeeld kleding, 
schoenen, schoolspullen of 
speelgoed. De schooldirecteur 
kan die spullen verdelen onder 
de leerlingen op school die in 
armoede leven.’

Mees (links) en sepp pakken een verjaardagsbox in. FOTO’s: JOHAnnEs ODé 

JINDY (10) 

KAYLEE (10) 

JurrE (10)

DAmIAN (10)
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Dozen inpakken
‘Vrijwilligers pakken de dozen 
hier in het magazijn in. Wij 
mogen soms ook helpen. Er 
zijn speciale cadeaus voor 
meisjes en voor jongens. En 
de cadeaus liggen gesorteerd 
op leeftijd. Alle cadeaus zijn 
nieuw en nog niet gebruikt. 
Stichting Jarige Job zorgt er 
zo voor dat de kinderen iets 
krijgen waar ze blij mee zijn’, 
legt Maas uit. Sepp: ‘Ik zie 
hier soms wel speelgoed dat 
ik zou willen hebben. Maar 
dit is niet voor ons. Dit is 
speciaal voor de kinderen die 
weinig hebben.’

Iets weggeven 
Sepp heeft een tip: ‘Ga 
zuinig met je speelgoed om. 
Je kunt je speelgoed dan 
weggeven als je het niet 
meer gebruikt. Ik geef soms 
bijvoorbeeld Pokémon kaar-
ten aan kinderen die er geen 
hebben. Ik vind het leuk om 
anderen blij te maken.’

ROTTERDAM – Ruim 60.000 kinderen in nederland kunnen hun 
verjaardag niet vieren omdat daar thuis te weinig geld voor is. 
stichting Jarige Job helpt deze kinderen. Maas (7) en sepp (8) hun 
ouders werken bij stichting Jarige Job. zij gaven op 20 september 
een rondleiding bij de stichting. TEksT: suzAnnE HuIg 

‘Ik kreeg op mijn eerste verjaardag heel veel cadeaus. Mijn ouders 
bedachten toen dat iedereen het verdient om zijn verjaardag te 
vieren. Ze richtten daarom de stichting op’, zegt Maas. ‘Jarige Job 
geeft ongeveer 20.000 kinderen per jaar een verjaardagsbox. In de 
box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties en cadeautjes’, 
vertelt vriend Sepp.

Een belangrijke en leuke dag 
‘Ik zou me heel verdrietig voelen als ik mijn verjaardag niet kon 
vieren. Ik vind mijn verjaardag een heel leuke dag. Iedereen denkt 
dan aan me. Ik vind een taart het belangrijkste op mijn verjaardag. 
Het is echt feest als er taart is’, zegt Maas. ‘Ik vind mijn verjaar-
dag een belangrijke dag. Ik houd van taart en cadeautjes. Ik zou 
het heel erg vinden als ik op school geen traktatie kon uitdelen. Ik 
vind het daarom heel goed dat Jarige Job bestaat’, zegt Sepp. 


