
Ieder kind 
een sint
Net als vorig jaar organiseert kwb ‘Ieder kind 
een sint’, een actie voor en door gezinnen. Kwb 
vraagt aan de kinderen en hun (groot)ouders om 
nog mooi speelgoed met de Sint mee te geven. 
We draaien dus voor één keer de rollen om: de 
Sint krijgt. Op zijn beurt zorgt de Sint ervoor 
dat dit speelgoed terechtkomt bij kinderen in 
armoede.

Fino Tratsaert van Welzijnsschakels is de geknipte 
persoon om het effect van de ‘Ieder kind een 
sint’-actie te bespreken. Zij werkte vorig jaar nauw 

samen met kwb-afdelingen, en is opgetogen over de wil 
om armoede en ongelijkheid te bespreken. “Wie een ‘ie-
der kind een sint’-actie wil organiseert, denkt best vooraf 
goed na wat ie met het speelgoed aanvangt."
"Zoiets werk je best in samenwerking met bijvoorbeeld 
een Welzijnsschakel uit. De eerste logische stap is sa-
menzitten en praten. Samen nadenken over het hoe en 
waarom van de actie. Het idee om een soort ruilmarkt te 
organiseren, waar iedereen, ook mensen in armoede aan 
kunnen deelnemen, is veel minder stigmatiserend voor 
gezinnen die het moeilijk hebben. Een samenwerking is 
zinvol voor Welzijnsschakels omdat het de slagkracht 
van de lokale groepen vergroot. Voor kwb-afdelingen is 
het een verrijking om de wereld van mensen in armoede 
beter te leren kennen.”
Afdelingen die het verhaal van iemand in armoede willen 
horen, kunnen daarvoor ook contact opnemen met de 
lokale Welzijnsschakels.

 De actie gaat dus om het verzamelen en 
herverdelen van speelgoed, maar even-

goed om het voeren van een gesprek 
met je kinderen of kleinkinderen: 
Wat is rijk of arm zijn, heb je veel 
cadeaus nodig om gelukkig te zijn? 
… Maar kunnen wij als (groot)
ouder dit wel? Hoe begin je eraan 
om thema’s als armoede en onge-

lijkheid aan (klein)kinderen uit te leggen? Sarah Vanden 
Avenne, stafmedewerker opvoedingsondersteuning bij 
Kind en Gezin, helpt je hierbij.

Sarah: “Hoe vertel je aan je kinderen dat de Sint niet 
overal komt? Hoe leg je begrippen als armoede en rijk-
dom uit? Wat is veel en wat is weinig? Dit is als ouder 
niet altijd even gemakkelijk om uit te leggen. Toch 
begrijpen kinderen vaak meer dan je zou denken. Al op 
jonge leeftijd vormen kinderen zich snel een eigen me-
ning over allerhande onderwerpen. Het is dus mogelijk 
dat je met je (klein)kinderen kunt filosoferen, nadenken 
en praten over niet evidente thema’s. We werkten een 
laagdrempelige en plezante methode uit om als (groot)
ouder hiermee aan de slag te gaan. De brief van de Sint 
en het Rad der Raadsels (op de volgende bladzijden) 
helpen je op weg.”

Beste (groot)ouder, op de volgende pagina’s wordt uitgelegd hoe je met je (klein)kind kunt praten over armoede en ongelijkheid: via een brief van de Sint en het Rad der Raadsels.
Meer info via www.kwb.be/sint.

Sarah Vanden Avenne, Kind & Gezin
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Ieder kind een sint

Brief van de Sint

Liefste ...............................  
(naam van je (klein)kind)

Helaas heb ik slecht nieuws. Ik kan 
dit jaar niet langskomen. Ik zou 
wel willen, maar omdat alle kinde-
ren elk jaar meer en grotere cadeaus 

wensen, kan ik jammer genoeg niet 
alles meer betalen. Ik heb veel te weinig 

geld om voor iederéén iets leuks te kopen. 
Het is niet eerlijk dat sommige kinde-

ren wel iets krijgen en anderen niet. Dat 
kan ik als Sint niet maken. Toch? Daarom 

is het beter dat mijn zwarte pieten en ik een 
jaar eens niet over de daken klauteren. Dat lijkt 

me de enige goede oplossing. Tenzij er natuurlijk 
iemand van jullie kinderen een ander idee heeft?

Als iemand van jullie mij kan helpen, graag. Laat het 
me snel weten en dan kan ik misschien toch alle kinde-

ren gelukkig maken.
Lieve groetjes

De Sint en zijn zwarte pieten

Met deze brief van de Sint willen we kinderen prikkelen om 

zelf met een oplossing te komen: hoe willen zij de Sint helpen? 

Denken ook zij er aan om speelgoed af te staan voor een an-

der? De bedoeling is dat kinderen zelf verder denken/tekenen/

vertellen hoe zij de situatie zouden oplossen en aanpakken.

Enkele richtvragen om 
aan je (klein)kinderen te 
stellen:

Wat roept dit bij jou op? 
Moeten we de Sint niet hel-
pen? Waarom wel/niet?

Aan welke oplossing denk jij?

Wat zou jij eerlijk vinden?

22 | november 2013 | raak



Om verder met je (klein)kinderen te filosoferen 
over thema’s en begrippen als armoede en 
overvloed, veel of weinig … is het Rad 

der Raadsels een leuke uitvinding om dit 
op een snelle eenvoudige manier te doen. 
Het bestaat uit drie schijven van verschil-
lende grootte. De onderwerpen laten we 
aansluiten op de brief van de Sint.

Hoe maak je het?
Een Rad der Raadsels maken is heel een-
voudig. Eerst knip je drie schijven uit in 
verschillende groottes. In de kleinste 
cirkel maak je drie vlakken: 'alle', 'som-
mige' en 'geen'. Dit zijn drie begrippen 
uit de logica die helpen om nuances 
aan te brengen in de zinnen.
De tweede cirkel is iets groter en bevat 
woorden die te maken hebben met din-
gen, voorwerpen en personen: kinderen, 
grote mensen, cadeaus … 
Op de derde en grootste cirkel vind je 
woorden die te maken hebben met 
hoe dingen of mensen kunnen zijn, 
met andere woorden bijvoeglijke 
naamwoorden zoals rijk, verdrie-
tig, boos, duur, trots, klein … De 
drie schijven plak je op een karton 
en bevestig je aan elkaar.
Op www.kwb.be/sint kun je een 
modelversie downloaden.

Dan draaien aan het rad, en dan worden 
bijvoorbeeld volgende vragen gesteld: 
Zijn alle grote mensen rijk? Geen 
kinderen zijn verdrietig. Sommige 
cadeaus zijn duur. En de gekkere 
combinaties zorgen voor de 
nodige porties humor. Bij 
kleinere kinderen kun je een 
vraag stellen over één woord 
van de grote cirkel: Wat is 
rijk? Wat betekent arm zijn? 
Wat is een cadeau? Wanneer 
ben je verdrietig? ...

_ Koen Schoutteten, Wim Troch

Ieder kind een sint

Het Rad der Raadsels
Tip: Vraag de kinderen niet 

‘waarom’ ze dit of dat 
antwoord geven, wel 

of ze er iets meer over 
kunnen vertellen. De 

waaromvraag klinkt alsof 
je je moet verdedigen of 

verantwoorden. 

Lees je graag meer? Win een filoso-
fieboek voor kinderen!
‘Socrates op de speelplaats, filoso-
feren met kinderen in de praktijk’ 
Anthone Richard en Mortier Freddy, 
Acco 1997).
‘Peinzen: 49 filosofische vragen voor 
kinderen’ (Anthone Richard, Acco, 
2006).
Raak mag drie exemplaren van beide 
boeken weggeven. Stuur een mail 
met adresgegevens naar raak@kwb.
be of een kaartje naar Raak-Sint, U. 
Britsierslaan 5, 1030 Brussel.

Is er in je buurt geen kwb-afdeling die 
aan de actie deelneemt? Dan is er toch 

goed nieuws! Ook dit jaar steunt De 
Kringwinkel onze actie 'Ieder kind een 

sint'. Via de ophaaldienst van De Kring-
winkel kan je speelgoed een tweede leven 

geven. Info: www.dekringwinkel.be.

raak | november 2013 | 23


