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VriendenLoterij verrast Kindertelefoon met bijna drie ton en
zet deuren open voor nieuw contactkanaal
De Kindertelefoon viert in mei pas haar 40-jarig bestaan, maar het eerste cadeau is al
binnen: VriendenLoterij ambassadeur Wolter Kroes verraste de Kindertelefoon deze
week met een cheque van maar liefst 290.000 euro. “Met deze schenking kunnen we
onze lang gekoesterde wens om te innoveren realiseren. We gaan dit jaar keihard aan
de slag met de ontwikkeling van een nieuw contactkanaal,” aldus plaatsvervangend
directeur Maartje van Zant.
De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke
gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen
bespreken met mensen in hun omgeving. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen van 8
tot 18 jaar. De ruim 550 vrijwilligers voeren via chat en telefoon gemiddeld vierhonderd
gesprekken per dag met kinderen en jongeren.
Razend ontwikkeltempo kinderen
De Kindertelefoon wil de mogelijkheden van een nieuw contactkanaal onderzoeken, om
kinderen en jongeren te kunnen blijven bereiken. Plaatsvervangend directeur Maartje van
Zant: “Vernieuwen kost veel geld en we willen en moeten in onze communicatie en
dienstverlening blijven aansluiten bij onze doelgroep. Die ontwikkeld zich in een razend
tempo. Kinderen bellen niet meer, maar Whatsappen. Kinderen kijken geen tv meer, maar
video’s op YouTube. De technologie ontwikkelt zich snel en onze doelgroep maakt zich deze
nóg sneller eigen.”
Nog beter bereikbaar
Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “We zetten ons in voor
maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn en gezondheid. Hiermee geven we
mensen die dat goed kunnen gebruiken een steuntje in de rug. Samen maken we zo de
samenleving aangenamer en beter. Wij ondersteunen het initiatief van De Kindertelefoon om
te innoveren in communicatiekanalen om nog meer kinderen die dat nodig hebben te
kunnen bereiken”
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Over De Kindertelefoon
De Kindertelefoon geeft kinderen 365 dagen per jaar de gelegenheid hun verhaal te
vertellen. We helpen kinderen verder met vragen en problemen die zij tegenkomen en
vertrouwen daarbij op de kracht en zelfredzaamheid van kinderen. Het kind heeft de regie
over de inhoud van het gesprek. Daarmee geeft De Kindertelefoon invulling aan artikel 12 en
13 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De dienstverlening van De
Kindertelefoon is vertrouwelijk en gratis voor alle kinderen.
Chat
:
Telefoon:

www.kindertelefoon.nl/chat
0800-0432

Elke dag open van 11.00 tot 21.00 uur
Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende
middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in
de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun
ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede
doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.
Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met
hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en
hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels
spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 50 goede doelen en ruim 3.300 clubs,
verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 846 miljoen euro aan goede
doelen geschonken. Organisaties zoals KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport,
Alzheimer Nederland en Jantje Beton ontvangen jaarlijks een bijdrage.

