Dagen op pad met kinderpostzegels
Door Sisi

uur waren het er veertien,
enzovoorts. Ik ben er twee
VELDHOVEN - Op 24
dagen mee bezig geweest,
september is de kinderpost- maar ik heb ook twee dagen
zegelactie begonnen. Sinds- mijn broer geholpen. Daardien ben ik elke dag op pad na vond ik een flat die ik
gegaan om kinderpostzekon bezoeken waar nog
gels, kaarten en pleisters te niemand was geweest. Maar
verkopen. Op woensdag
mijn lijst stond helemaal
was de school om twaalf
vol; alle achttien regels wauur uit. Normaal is dat
ren ingevuld. Ik vond het zo
kwart over twaalf.
leuk, maar ik moest wachEr waren heel veel kinderen ten om een nieuwe envelop
op straat die allemaal post- te kunnen vragen, want ik
zegels wilden verkopen.
had studiedag.
Daardoor kon je bijna geen Hierdoor is de kans kleiner
mensen vinden die iets wil- dat onze klas naar Walibi
den bestellen. Maar in de
mag. Want de klas die de
flats waren veel mensen. De
meeste postzegels verkoopt,
eerste vier uur was ik almag naar dit pretpark. Nu
leen, toen vroegen twee
kinderen uit mijn klas of ik maakt het mij niet uit of ik
naar Walibi ga. Ik wil de
met hen mee wou doen en
ik kon geen nee zeggen.
kinderen helpen. Net als de
Langzaam had ik heel veel Stichting Kinderpostzegels.
bestellingen. Het eerste uur Die is blij dat ruim 200.000
had ik er zeven. Het tweede

• Sisi Allasvand Hadi vindt het erg leuk om kinderpostzegels te verkopen.
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kinderen mee doen aan de
actie. Het geld dat we ophalen, gaat naar heel veel goede doelen om kinderen te
helpen. Zowel kinderen in
Nederland, als kinderen in
het buitenland. Dit jaar is
het thema: ‘Laat kinderen
leren’. Want ieder kind
heeft recht op onderwijs.

Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. De
Stichting Kinderpostzegels
vindt het belangrijk dat kinderen met plezier naar
school kunnen. Want daardoor hebben ze meer kans
om een betere baan te krijgen.

