
Van: Defence for Children & Save the Children 
<info=defenceforchildren.nl@mail15.suw15.mcsv.net> Namens Defence for Children & Save the 
Children 
Verzonden: donderdag 29 maart 2018 08:32 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children feliciteren u van 

harte met uw verkiezing en installatie. We wensen u veel wijsheid gedurende uw 

zittingsperiode in de gemeenteraad. Om de installatie te vieren, ontvangen alle 

gemeenteraden in Nederland vandaag een taart. 

 
Met deze taart vragen we tegelijk aandacht voor de 292.000 kinderen en jongeren die in 

Nederland opgroeien in armoede. Ook in uw gemeente. 
   

Juist u kunt deze kinderen helpen 

  

Maak het bestrijden van armoede onder kinderen in Nederland onderdeel van het 

coalitieakkoord. U bent goed op weg als u in elk geval de volgende vijf aanbevelingen ter 

harte te neemt: 



 

1. Zet de Klijnsmagelden daadwerkelijk in voor de bestrijding van armoede onder 
kinderen en jongeren. 

2. Bied een Kindpakket aan, zodat elke kind onder andere op schoolreis kan en 

kan sporten. 

3. Maak beleid beschikbaar voor jongeren, in begrijpelijke taal.  

4. Betrek jongeren bij vraagstukken en beleid rond armoede en sociale uitsluiting.  

5. Doorbreek het taboe, maak armoede bespreekbaar. 

Graag vernemen wij van u welke acties in uw gemeente al zijn opgepakt. Via de 

onderstaande button kunt u dat aan ons doorgeven. Alvast hartelijk dank! 
 

  

 

Welke aanbevelingen pakt uw gemeente op? 
Laat het ons weten door deze hieronder af te vinken.  

 

 

 

  

 

 

Lees meer over de aanbevelingen. 

 

 

https://defenceforchildren.us12.list-manage.com/track/click?u=f4d64683a4b9a5c64e2cf7f6b&id=3014ed4058&e=f2d12a9af9
https://defenceforchildren.us12.list-manage.com/track/click?u=f4d64683a4b9a5c64e2cf7f6b&id=fc986eaa63&e=f2d12a9af9


 

Bekijk de video:'Je ziet het niet. Maar het is er wel.'  

 

 

 

https://defenceforchildren.us12.list-manage.com/track/click?u=f4d64683a4b9a5c64e2cf7f6b&id=e9c9a176d9&e=f2d12a9af9


 

Heeft uw gemeenteraad vandaag ook déze taart ontvangen?  
 
Bij de vijftig gemeenten waar het armoedecijfer onder kinderen en jongeren 
het hoogst is, wordt deze doos met boodschap en heerlijke taart vandaag 
bezorgd. In de doos een stift om op de taart de aanbevelingen af te vinken en 
een foto ervan te posten op de sociale media (#armoede #kinderen 
#hetiserwel #ikdoemee). 

Wij zijn benieuwd! 

 

Wilt u meer weten over armoede in Nederland? Lees hier verder.  
 

 

  

   

 
  

 

 
 

https://defenceforchildren.us12.list-manage.com/track/click?u=f4d64683a4b9a5c64e2cf7f6b&id=a2511aeb43&e=f2d12a9af9
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