
gezond 25 Velsense kinderen die opgroeien in armoede krijgen een jaar lang ontbijt en fruit

Proef met gratis ontbijt
Armoede
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In Nederland leven 378.000 
kinderen in armoede. Berekend 
voor Velsen zou het gaan om 
ongeveer 300 kinderen. De 
gemeente trekt 10.000 euro uit 
voor de proef.

matiek te herkennen. De concentra- 
tieboog van deze kinderen is kleiner 
en dat heeltdirecte gevolgen voor de 
leerprestaties. Een aantal Velsense 
basisscholen voorziet leerlingen 
waarvan bekend is dat ze niet ont
bijten wegens armoede daarom van 
een ontbijt op school. „Dit is echter 
geen ideale oplossing: niet alleen 
missen kinderen zo een deel van de 
les omdat ze aan het ontbijten zijn, 
het creëert ook een stigma. Klasge-

door gezinnen hiervan geen mis
bruik wordt gemaakt. Omdat de ou
ders niet getoetst worden, hanteert 
de stichting een ’first come, fitst ser- 
ved’-principe”, aldus Steijn.

Deelnemende gezinnen krijgen 
elke week bezoek van een vrijwilli
ger die de ontbijtspullen en het fruit 
komt afleveren. Elk kwartaal zit er 
ook een tandenborstel in de tas en 
elke maand een tube tandpasta. De 
SblJO draait volledig op vrijwilli-
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Evaluatie
Om te beginnen gaat de stichting 
een wervingscampagne houden op 
vier scholen waarvooralsnogde pro
blematiek het grootst lijkt; de Ze
fier, de Vuurtoren, de Klipper en de 
Plataan. Zodra er zs aanmeldingen 
zijn en er zijn genoeg vrijwilligers 
om de boodschappen te verzamelen 
en af te leveren, zal de proef surten. 
In het derde kwartaal van dit jaar 
volgt een evaluatie. Is er inderdaad 
behoefte aan de ontbijtjes en ook de 
schoolprestaties van deelnemende 
kinderen worden bekeken. Als de 
proef slaagt, kan Velsen kiezen om 
permanent voor deze groep ontbijt 
te verzorgen en de deelnemersaan
tallen eventueel te vergroten.

nootjes zien immers dat er iets met 
deze kinderen aan de hand is."

In eerste instantie zullen 25 Vel
sense kinderen mee kunnen doen 
aan de proef die de gemeente Velsen 
en SNJO samen gaan doen. Voor 
deelname is geen inkomenstoets no
dig, verzekert SNJO. „Ouders in een 
minimapositie worden al te vaak ge
confronteerd met allerlei vernede
ringen en willen ze hier niet verder 
aan bijdragen. Hun ervaring is dat 

Velsen ■ De gemeente Velsen gaat 
dit doen in samenwerking met 
Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt 
(SNJO). De stichting is in andere ge
meenten ook actief en brengt met de 
hulp van vrijwilligers wekelijks een 
tas met ontbijtproducten en vers 
fruit bij gezinnen die het financieel 
niet breed hebben. De ras bevat pro
ducten voor zeven dagen voor een of 
meer deelnemende kinderen van 
een gezin.

De kinderen hoeven daardoor niet 
met een lege maag naar school. Een 
(gezond) ontbijt heeft een grote im
pact op de leerprestaties, blijkt in 
onder meer uit cijfers van SNJO over 
deelnemende kinderen: „Uit onder
zoek blijkt dat maar liefst 93 pro
cent van de kinderen die mi wel ont
bijten en voorheen niet, opvallend 
hoger scoren op leerresultaten, so
ciale vaardigheden en sportpartici- 
patie.”

Stigma
Volgens wethouder Marianne Steijn 
geeft een aantal Velsense scholen, 
waaronder de Zefier, aan de proble-

gers en sponsoren. De stichting sluit 
binnen de gemeenten waarin zij ac
tief is contracten af met supermark
ten en andere lokale leveranciers zo
als bakkers en supermarkten.

Anoniem
Door de anonieme bezorging aan 
huis, hoopt SNJO dat de drempel 
om mee te doen lager is. Binnen de 
doelgroep heerst veelal schaamte 
over de Financiële situatie. Uit een 
berekening van SNJO blijkt dat on
geveer 300 Velsense kinderen van
wege armoede niet dagelijks ontbij
ten.

Alle kinderen horen de 
(school)dag te beginnen 
met een gezond ontbijt, 
maar dat is niet in alle 
gezinnen mogelijk. Daar
om start in Velsen zo 
snel mogelijk een proef 
waarbij 25 kinderen die 
opgroeien in armoede 
een jaar lang een gratis 
ontbijt krijgen.
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school is geen 
ideale oplossing

Elke week brengt een vrijwilliger een tas met ontbijtspullen en fruit langs.


