
Aan het college van B. en W., de gemeenteraad en de gemeente Westbetuwe 

De Stichting STOP Kinderarmoede helpt met nieuwe kleding en schoenen 

Kinderarmoede in Nederland, het bestaat! 

Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen, 
doordat in het gezin waar ze opgroeien materiële zaken en middelen ontbreken. Het is ook bekend dat 
de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op de kinderen hebben. 

Helaas hebben de toezending van onze stukken in 2019 niet tot een gesprek mogen leiden en door 
drukke werkzaamheden uwerzijds is gevraagd hierover in een later in contact te treden. Vandaar dit 
schrijven, nu wij in Nederland een unieke webshop introduceren voor het verstrekken van nieuwe 
kleding en schoenen aan ouders van kinderen die onder de armoedegrens leven. Voor heel veel 
gemeenten bovendien kostenbesparend. 

De Stichting STOP Kinderarmoede, onderdeel van de landelijke Stichting Kinderen van de Voedselbank, 
heeft met hulp van TV-maker John de Mol een unieke webshop ontwikkeld om aan kinderen van 
ouders die van de voedselbank leven, GRATIS NIEUWE KLEDING, NIEUWE SCHOENEN, NIEUWE 
LEESBOEKEN EN MEER op kleur, maat en leeftijd te verstrekken. 

De meest mensvriendelijke shop, die een oplossing biedt voor initiatieven als kledingvouchers en 
kledingbanken, die soms stigmatiserend worden ervaren. Bovendien voor een gemeente veel 
goedkoper dan alle andere oplossingen en niet fraudegevoelig. In het geval van de webshop van de 
Stichting STOP kan het gezin met een code van de gemeente en het daaraan gekoppelde bedrag 
samen thuis shoppen. Het werkt net zo als bol.com en andere bekende webshops. Gebruiksvriendelijk 
en fijn om in je eigen omgeving nieuwe, eigentijdse kleding en schoenen uit te zoeken. Zowel voor de 
zomer als de  winter.  

Graag wil de stichting een afspraak maken om de details te bespreken. In de notitie staat een link, 
waarmee u de shop kunt doorlopen. Een groeiend aantal gemeenten (onder andere Overbetuwe, 
Neder-Betuwe, Buren, Culemborg via diverse organisaties) maakt hiervan gebruik. Op verzoek 
verstrekken wij u referenties, maar u bent ook welkom op onze centrale locatie in Dodewaard. 

 Met vriendelijke groet, 
 
Ton Keuken 
Coördinator overheden Stichting STOP 
Waalbandijk 115 
6669 MD Dodewaard 
Gsm 0653638778 
Tel. (0488) 412 714 
www.stichtingstop.com 
www.stichtingkinderenvandevoedselbank.nl 

 

http://bol.com/
http://www.stichtingstop.com/
http://www.stichtingkinderenvandevoedselbank.nl/

