
Aan het college van B. en W.,
de gemeenteraad en de jeugdgemeenteraad van Leusden
Postbus 150
3820 AD Leusden

Onderwerp: Nieuwe, unieke webshop voor kinderen die in armoede verandert de wereld!

Dodewaard, 12 maart 2021

Geacht college B. en W., geachte dames en heren leden van de gemeenteraad, beste leden van de 
jeugdgemeenteraad,

Vandaag is voor ons weer een heugelijke dag, omdat de samenwerking met de gemeente Amersfoort 
gestalte krijgt en bij het aantal gemeenten mag worden opgeteld waarmee wij in de bestrijding van 
de kinderarmoede samenwerken. Ook hebben wij bericht ontvangen van het toekennen van een 
mooie donatie van de Stichting de Boom uit Leusden aan onze zusterorganisatie Stichting Kinderen 
van de Voedselbank. Heel mooi, maar wel willen ook graag met de gemeente Leusden verdere 
stappen zetten. Want we zijn veel verder dan wij u in 2018 berichten.

Graag presenteren wij aan u/jou de nieuwe webshop van de Stichting STOP Kinderarmoede en de 
Stichting Kinderen van de Voedselbank. Een webshop die de wereld voor en ouders en kinderen die 
in armoede leven verandert, precies zoals oud-staatssecretaris Jette Klijnsma haar armoedebeleid 
heeft ingezet. Beide stichtingen behoren tot de grootste organisaties in Nederland op het gebied van 
de bestrijding van kinderarmoede in natura. De Stichting STOP werkt voornamelijk samen met 
overheden, waaronder een sterk stijgend aantal gemeenten in ons land, die tegenwoordig de lokale 
armoegelden beheren. Voorheen werden onze budgetten mede gevoed door de Klijnsma-gelden.

De webshop is met steun van een bekende grote landelijke sponsor opgezet en heeft tot doel een 
bijdrage te leveren aan de bestrijding van kinderarmoede in natura en vooral ook om 
armoedediscriminatie tegen te gaan. Ouders van gezinnen die in armoede leven hoeven zo niet meer 
met een voucher of kledingpas naar geselecteerde winkels in de stad (vervoer?), maar kunnen thuis 
met hun kinderen voor het beschikbaar gestelde budget met een speciale code shoppen voor nieuwe 
kleding en schoenen op kleur en maat. Via de webshop krijgt men in relatie tot een voucher of 
kledingpas, meer voor minder en veel extra’s. Zo hebben wij diverse sponsors die veel extra’s aan de 
pakketten toevoegen, zoals (luister)boeken om bij te dragen aan de strijd tegen laaggeletterdheid en 
leuke cadeautjes om het pakket zo feestelijk mogelijk te maken. Ze komen door deze methode ook 
niet in de verleiding om een voucher of kledingpas uit te geven aan één duur item dat hen in 
totaliteit niet verder helpt.

Heel graag willen wij met u/jou in overleg om ook voor de gemeente Leusden dit deel van het beleid 
te mogen verzorgen. Overleg is mogelijk via Teams en als het weer mag, bent u/ben jij van harte 
welkom voor een rondleiding op onze locatie. Iedereen is welkom om contact met ons op te nemen 
voor informatie. Als u/jij dat even aankondigt via ton.keuken@stichtingstop.com, dan spreken we 
daarvoor (ook ’s avonds) een tijdstip af.

mailto:ton.keuken@stichtingstop.com


Via deze link https://stichtingstop.com/salespage/#  komt u op de demo pagina en kunt u 
doorklikken naar bezoek demo webshop.
                                            
Ook nog een link naar een filmpje van het bezoek van wethouder Nico Wiendels van de gemeente 
Buren. https://youtu.be/c4mqdcvmo4E
Ook in de gemeente Buren kunnen ouders die onder de armoedegrens leven een pakket nieuwe 
kleding en schoenen aanvragen voor hun kinderen. 

Met vriendelijke groet,

Ton Keuken, bestuurslid
Gsm 0653638778
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