
 
Aan het college van B. en W.  
en de leden van de  
gemeenteraad van Westbetuwe 
Postbus 112 
4190 CC Geldermalsen 
 
 
Dodewaard, 27-5-2019 
 
Onderwerp: Bestrijding Kinderarmoede 
 
Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
De Stichting Stop Kinderarmoede is een samenwerkingspartner van én werkt nauw samen met de 
Stichting Kinderen van de Voedselbank. Beide stichtingen dragen materieel bij aan de bestrijding van 
kinderarmoede door er voor te zorgen dat kansarme kinderen op tijd nieuwe kleding en schoenen 
krijgen.  Bovendien krijgen ze een verjaardagsbox waarmee ze (soms voor het eerst van hun leven) 
een verjaardagfeestje kunnen vieren met vriendjes en vriendinnetjes en op school kunnen trakteren.  
Voor de gemeentelijke herindeling hebben we bijgaande notitie al gestuurd naar de betreffende 
gemeenten. Graag brengen wij die opnieuw onder uw aandacht, omdat die waarschijnlijk in de 
vergetelheid is geraakt. 
In bijgaande notitie zetten wij uiteen dat wij graag met gemeenten samen willen werken bij de 
besteding van hun armoedegelden op ons werkterrein. Een toenemend aantal gemeenten maakt 
gebruik van onze diensten, vooral om dat de bestedingen in natura (niet met vouchers, enz.) moet 
gebeuren en dat nogal eens problemen oplevert. 
Wij komen graag bij u een voorlichtingsbijeenkomst verzorgen of geven u met genoegen een 
rondleiding op onze locatie in Dodewaard, waar onze vrijwilligers de pakketten inpakken en u een 
beeld krijgt van waar we mee bezig zijn. 
Graag bevelen we u het lezen van onze notitie aan en zijn ook bereid eventuele vragen schriftelijk of 
mondeling te beantwoorden. Een idee is mogelijk, om dat – zoals in Culemborg – met alle betrokken 
instanties te doen, om zo in de gemeente een beweging tot stand te brengen in de bestrijding tegen 
kinderarmoede. De activiteiten daartoe worden door Rabobank Westbetuwe financieel ondersteund. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ton Keuken 
Stichting STOP Kinderarmoede 
Waalbandijk 115  
6669 MG Dodewaard 
Telefoon 06 53 63 8778 
Lonk promotiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=bjfsjtAfqRk 


