De Sinterklaasbank helpt al vijftien jaar

‘JIJ HEBT GEEN SINTERKLAAS

Dan ben je vast

Op 5 december, pakjesavond, worden veel kinderen verwend met cadeautjes.
Helaas geldt dat niet voor iedereen. Dat er in sommige gezinnen geen geld is voor cadeaus,
weet Elisa (57) maar al te goed. Zij helpt al 15 jaar gezinnen in financiële nood met De
Sinterklaasbank. Een initiatief dat ontstond door haar werk als zedenrechercheur. “Eén
keer per jaar een cadeautje dat je echt heel graag wilt hebben. Dat je zelf hebt mogen
uitzoeken en vol trots op school kunt laten zien. Dat gun je toch elk kind?”
Tekst: Renée Brouwer - Foto privébezit

“I

k werk als zedenrechercheur bij
de politie en zie veel dingen die
voor anderen achter gesloten
deuren blijven. Nu had ik al veel
gezien, maar dat ene huisbezoek
in december 2005 zal me altijd
bijblijven. Ik bezocht een gezin
waarbij de matrassen op de grond
lagen. Gas en licht waren afgesloten
en in de woonkamer stond een oranje
gasstelletje, zo’n ding dat je normaal
gesproken alleen op de camping
gebruikt. Hier en daar lag wat
verdwaald speelgoed en aan de muur
hing een vrolijke kindertekening van
Sint en zijn pieten op de stoomboot.
Het contrast kon niet groter.
In die kille woning greep me
dit enorm aan. Het kind dat
deze tekening had gemaakt, zou
waarschijnlijk geen sinterklaascadeaus
krijgen. Met kippenvel op mijn
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Persoonlijk

gezinnen in financiële nood

CADEAUTJE GEKREGEN?

niet lief geweest!’
armen dacht ik aan mijn eigen
kinderen. Thuis was mijn
jongste dochter, toen vier jaar
oud, al dagen opgewonden,
omdat ze steeds haar schoentje
mocht zetten. Ik wist precies
wat ze allemaal wilde hebben,
want ze had al een uitgebreid
verlanglijstje gemaakt. Maar in
dit huis was dat allemaal niet
aan de orde. Ik voelde echt
plaatsvervangende schaamte.
Het brak gewoon mijn hart.”

te vieren, maar het ontbreken
van sinterklaascadeaus op
pakjesavond? Hoe kun je

vertelt de goedheiligman op
tv dat hij voor iedereen een
cadeau heeft. Op school zijn

‘In die kille woning hing een vrolijke
tekening van Sinterklaas aan de
muur. Het brak gewoon mijn hart’

Enorme impact

“Het nare gevoel liet me
maar niet los. Een kind kan
misschien nog begrijpen dat er
geen geld is om een verjaardag

dat nou uitleggen aan een
kind van vijf, zes jaar? In de
aanloop naar 5 december

Sinterklaas in coronatijd
Door de coronacrisis ziet het sinterklaasfeest er dit jaar anders
uit. De meeste intochten zijn vanwege de coronamaatregelen
afgelast, maar de landelijke intocht op zaterdag 14 november
gaat vooralsnog wel door. Omdat er geen publiek bij aanwezig
mag zijn, blijft het geheim waar Sinterklaas dit jaar het land
binnenkomt. De landelijke intocht zal vanaf twaalf uur ’s middags
te zien zijn op NPOZapp en NPO3. Voor de overige, regionale
intochten wordt er door veel organisaties aan een alternatief
gewerkt. Zo zullen er veel digitale intochten worden gehouden
en worden er ook meer (coronaproof) huisbezoeken van Sint
en Piet verwacht. Samen met de hele familie, met verschillende
huishoudens bij elkaar zijn en fysiek pakjesavond vieren, zit er
dit jaar waarschijnlijk niet in. Gelukkig is er dankzij videobellen
een hoop mogelijk. Hopelijk wordt het op die manier alsnog een
geslaagde avond.

de kinderen er ook ontzettend
veel mee bezig. Als een kind
dan geen cadeautje krijgt,
kan dat een enorme impact
hebben. Misschien denkt zo’n
jongen of meisje dan wel, dat
hij of zij niet lief is geweest.
Terwijl zo’n kind er natuurlijk
helemaal niks aan kan doen.
Hartverscheurend vond ik het.
Nu ben ik geen type van
‘ik stond erbij en ik keek
ernaar’, dus besloot ik er
wat mee te gaan doen. Zo
ontstond het idee voor de
Sinterklaasbank: een stichting
die door middel van donaties
kinderen uit gezinnen in
persoonlijke, financiële nood
een sinterklaascadeau geeft.
Het ging me echter niet alleen
om het cadeau, maar meer om
de hele belevenis eromheen. E
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Stella is de Sinterklaasbank erg dankbaar

‘Elisa zag mij niet
als een zielige, arme vrouw.
Dat was voor mij een
extra sinterklaascadeau’
Zes jaar geleden kwam Stella (54) voor het
eerst in contact met de Sinterklaasbank. Ze
is een alleenstaande moeder van een zoon
en een dochter en leeft van een uitkering en
verschillende toeslagen. Al jaren probeert Stella
de eindjes aan elkaar te knopen. Het moeilijkste
vond ze altijd dat ze met Sinterklaas geen
cadeaus voor haar kinderen kon kopen. Maar
toen leerde ze Elisa kennen…
Stella: “Door verschillende factoren ben ik in de armoede
terecht gekomen. Ik had het jarenlang erg goed met mijn
ex-man en onze twee kinderen, maar toen ik in korte tijd
baarmoederhalskanker kreeg, mijn baan kwijtraakte én ging
scheiden, raakte ik de grip op alles kwijt. Mijn kinderen waren
tien en zeven, toen ik in 2014 door meerdere mensen bij de
Sinterklaasbank werd aangemeld. Omdat ik al langere tijd op
Facebook openlijk over mijn situatie schreef, vonden ze dat mijn
gezin de hulp van de Sinterklaasbank verdiende. Ik wist toen
nog niet eens dat het bestond.
Het was echt geweldig om te horen dat mijn kinderen zelf een
cadeau mochten uitkiezen. Voor hen was het sinterklaasfeest
altijd magisch. Tot groep zes geloofden ze allebei nog in
Sinterklaas en het was voor mij erg moeilijk dat ik op een
gegeven moment geen geld meer had voor cadeautjes. Gelukkig
sprongen vrienden vaak bij, maar ergens voelde dat voor mij
toch niet prettig. Alsof ik gefaald had als moeder.
Het fijne aan de Sinterklaasbank vind ik dat ook de ouders een
warm hart wordt toedragen. Elisa had heel veel begrip voor
mijn situatie en zag mij totaal niet als een zielige, arme vrouw.
Dat was voor mij een extra sinterklaascadeau. Inmiddels zijn
mijn kinderen alweer dertien en zestien, maar 5 december blijft
belangrijk voor ons. Hoewel we nog steeds in armoede leven,
voelt dat voor mij niet meer zo. Juist omdat ik heb geleerd dat
het belangrijk is om er open over te zijn. Als je in armoede leeft,
kun je je vaak erg eenzaam voelen. Dankzij de Sinterklaasbank
hoef je daar één avond per jaar even helemaal niet meer aan te
denken. Ik ben ze echt zeer dankbaar!”
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De voorpret van het bladeren
door folders en het maken van
een verlanglijstje. Ik gunde
ieder kind die spannende en
leuke tijd.
Samen met een aantal
vrijwilligers zette ik de
stichting op. Omdat ik in
Bussum woon, richtten we
ons in eerste instantie op
de lokale kinderen daar. We
bedachten allerlei manieren
om geld binnen te halen. Van
de toiletten schoonmaken op
een feest tot voorlichtingen
geven op scholen - alles pakten
we aan. En met succes, want
in het eerste jaar konden we al
vijftig kinderen blij maken met
een cadeau dat ze zelf op hun
verlanglijstje hadden gezet.
Het was fantastisch om te zien
hoe blij iedereen ermee was.
Dat was precies waar we het
voor deden.”

Tussen wal en schip

“Al snel groeide onze
organisatie. Omdat de
Sinterklaasbank een stichting
is voor en door mensen,
kwamen er steeds meer
vrijwilligers bij. Inmiddels zijn
we zo gegroeid dat we vorig
jaar maar liefst zesduizend
kinderen uit het hele land
een sinterklaascadeau konden
geven. Geweldig natuurlijk.
We doen het allemaal zonder
subsidie en vanuit ons hart.
De ambitie om een bedrijf met
een dikbetaalde directeur en
een mooi kantoor te worden,
hebben we niet. We doen het
naast onze drukke banen.
Het belangrijkste vind ik
dat we kritisch naar onze
doelgroep blijven kijken.
Hoewel we het liefst iedereen
willen helpen, richten we
ons specifiek op gezinnen
die tussen wal en schip zijn
geraakt. Ze hebben het niet

‘Hoe mooi zou het zijn als veel
meer mensen even Sinterklaas
zouden zijn voor een ander?’
breed, maar kunnen ook
niet terugvallen op steun
vanuit de overheid. Oftewel:
ze moeten het allemaal zelf
doen. Het zijn bijvoorbeeld
de huishoudens waarvan de
ouders wel werken, maar waar
desondanks niet voldoende
geld overblijft om met
Sinterklaas cadeaus voor de
kinderen te kunnen kopen.
Mensen laten niet graag zien
dat het slecht met ze gaat. Als
Sinterklaasbank steken we
veel energie in het opsporen
van deze verborgen armoede.
Samen met intermediairs zoals
maatschappelijk werkers,
bewindvoerders, huisartsen
en scholen, zoeken we naar
kinderen die echt buiten
de pakjesboot vallen. Een
gezin kan alleen door een
professional bij ons worden
aangemeld. In de periode
voor het sinterklaasfeest
krijgen de gezinnen een code,
waarmee ze in een bepaalde
speelgoedwinkel een cadeau
kunnen uitzoeken ter waarde
van vijfentwintig euro per
kind. De ouders kunnen hun
kinderen een verlanglijstje

laten invullen en de wens
van hun kind laten uitkomen.
Zo bieden we iedereen een
intieme pakjesavond, alleen
met het gezin.”

Geweldige mythe

“Door alle maatschappelijke
ontwikkelingen van de
laatste jaren ben ik bang
dat het sinterklaasfeest een
langzame dood gaat sterven.
De pietendiscussie is al
langere tijd gaande, maar
ook kerst neemt een steeds
grotere plek in ons land in.
De kerstartikelen liggen al in
de winkel, voordat Sinterklaas
in het land is… Wat wij vooral
zien, is dat de donaties van
bedrijven helaas teruglopen.
Dat vinden we echt heel erg
jammer, want Sinterklaas
is zo’n mooi en geweldig
kinderfeest. Eén keer per jaar
een cadeautje dat je echt heel
graag wilt hebben. Dat je zelf
hebt mogen uitzoeken en vol
trots op school kunt laten
zien. Dat is echt niet te veel
gevraagd, toch?
Sinterklaas is een geweldige
mythe. Het liefst laten wij

‘Ouders kunnen hun kinderen een
verlanglijstje laten maken en hun
wensen laten uitkomen’

alle kinderen zo lang mogelijk
meegaan in dit mooie sprookje.
Omdat het over een aantal
weken alweer zover is, kunnen
er voor dit jaar geen gezinnen
meer worden aangemeld. We
werken altijd ver vooruit. In
september riepen wij op onze
Facebook-pagina werkgevers
op om zich bij ons te melden
als ze door de coronacrisis
noodgedwongen werknemers
hadden moeten ontslaan. Juist
in deze tijd verkeren er zoveel
mensen in financiële nood. Als
wij ze met een klein gebaar
kunnen helpen, is dat voor ons
al fantastisch.
Er zijn ook genoeg andere dingen
die geïnteresseerden zelf kunnen
doen. Kijk bijvoorbeeld eens in
je omgeving: wie kan er wel wat
extra hulp gebruiken? Weet je
dat je buren met kinderen het
financieel zwaar hebben? Speel
dan zelf voor Sinterklaas en zet
een zak met cadeautjes voor hun
deur. We vinden het belangrijk
dat mensen iets voor elkaar
doen. Dat is ook waar onze
stichting voor staat. Wij geloven
dat we bergen kunnen verzetten
als we allemaal een beetje geven.
Tot nu toe hebben we dat met de
Sinterklaasbank ook bewezen.
Hoe mooi zou het zijn als,
naast onze stichting, veel meer
mensen even Sinterklaas zouden
zijn voor een ander?” L
Meer weten over de
Sinterklaasbank? Kijk op:
www.sinterklaasbank.nl.
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