
 

 
 
 
 
 
 

HOOR WIE KLOPT DAAR KIND’REN? 
 
 
 
Het is bijna december! En dat terwijl de maatregelen tegen de verspreiding van Corona nog steeds 
van kracht zijn. De cadeaumomenten pakken daardoor anders uit. Met minder mensen tegelijk, 
misschien met minder (dure) cadeaus of cadeaus per post.  
Gelukkig geldt voor alle cadeautjes: de herinneringen die blijven gaan over het feest, het ontvangen 
en de sfeer. Nooit om de hoeveelheid cadeaus en de prijs van die cadeaus.  
 

Het is dit jaar dus anders en toch heb ik een aantal cadeautips verzameld. Want hoe ‘werkt’ ’t ook 
alweer met cadeautjes geven (en krijgen)?   
 

Kinderen heb je ’t al vernomen?  
Ik word regelmatig ingeschakeld om speelgoed voor het opruimen van speelgoed. Soms verzuchten 
de ouders dat het allemaal wel heel veel is. Hoe voorkom je dat? Hoeveel cadeautjes geef je jouw 
kind(eren) en wat mag het kosten? Dit zijn de tips die je richting geven: 

• De tips van het NIBUD zijn lekker praktisch:  
o Stel van tevoren een budget op en houd je daaraan.  
o Vul je budget aan met de verkoop van speelgoed waar niet meer mee wordt gespeeld.  
o Koop tweedehands speelgoed. 

• Is jouw speelgoed schoon en heel? Wordt er niet meer mee gespeeld? Geef het door. Twijfel je of 
dit kan? Overleg met de (ontvangende) ouders of dit op prijs wordt gesteld.  

• Kies voor duurzaam en als het kan tweedehands. Houd ook het hele jaar de aanbiedingen en 
uitverkoop bij.  

• Geef (ook) speelgoed dat de creativiteit aanwakkert: bouwblokken, klei, verf, papier. 

• Ook kinderen zijn blij met een ervaring als cadeau: een theaterkaartje, een bezoek aan de 
speeltuin of de film. Er komt echt weer een tijd dat we dit kunnen doen! 

• Zijn er opa’s, oma’s en ooms en tantes die iets willen geven? Houd de regie en overleg en stem af! 
Koop met meerdere familieleden een wat groter cadeau of een spel voor het hele gezin.  

 

De cadeautjes van Sinterklaas  
Geef een kind 3 cadeautjes. Iets om mee te spelen, iets om te lezen, iets om te knutselen, of iets 
nuttigs: kleding, (gekke) sokken. Seizoenskleding zoals handschoenen of een sjaal.  
Is 3 cadeautjes niet wat weinig? Zeker niet, ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daardoor komt 
de focus meer te liggen op wát ze krijgen.  
Pak alles mooi in en/of maak er een surprise van. Dan is ook het uitpakken een feest. Deze tip vind ik 
ook leuk: pak grotere cadeaus met meerdere onderdelen apart in en maak daar een 
verhaal/gedicht/speurtocht om heen. Dat maakt het spannend.   
 
Gooi wat in mijn schoentje 
Hoe vaak kan dan het schoentje worden gezet? Een simpele regel: op zaterdag vanaf het moment dat 
Sinterklaas in het land is. Geef een kleinigheidje of iets te snoepen. En beloon een tekening met een 
mooie brief van Sint.   
 

https://www.nibud.nl/consumenten/feestdagendilemmas/


 
Hij is voor groot en klein 
Met de volwassenen binnen onze familie hebben we afgesproken dat we alleen een kleinigheidje 
geven. Je kunt het ook over een heel andere boeg gooien en van Sinterklaasavond een spelletjes 
avond maken met Sinterklaasbingo of het grote Sinterklaasspel. Reuring en succes verzekerd! 
En voor alle cadeautjes geldt: als je het hebt gekregen dan is het van jou en dan mag jij bepalen wat 
je ermee doet. Of zoals Marie Kondo het mooi zegt ‘Wordt iemand anders er blijer van dan jij? Geef 
het weg.’ 
 
Zie ginds komt de postbode 
We kunnen elkaar minder ontmoeten. Maaaar, we kunnen elkaar nog wel leuke cadeautjes sturen! 
Hierbij een kleine selectie van (duurzame) cadeautjes om per post te sturen óf gewoon te geven als 
het kan. Kijk eens bij: 

• Bij Tuindreef.nl vind je leuke kleine cadeautjes om te zaaien en te planten 

• Ook bij Natural Bulbs vind je biologische en bijvriendelijke bollen in alle soorten en maten 

• Met de Lees cadeaukaart of Bladcadeau geef je iemand een mooi blad naar ‘t zin.  

• Deze kreeg ik zelf als bedankje via de post. Superlekker: Brownies per post.  

• Op Last Days Of Spring staan lijsten van leuke cadeaus die je via de post kunt versturen.  
 
Wees een goed heiligman of -vrouw 
Wil je iets goeds doen voor mensen die het moeilijker hebben in deze tijd van het jaar? Kijk dan is bij: 

• Bij Oxfam Novib Pakt Uit  daar kun je allerlei toffe spullen schenken aan mensen die het kunnen 
gebruiken. Zoals een geitje, schoolspullen of een kippentraining. Hoe leuk is dat? 

• Ook bij kinderhulp.nl kun je meedoen aan de actiepepernoot.nl. Speciaal voor cadeautjes in 
gezinnen waar minder te besteden is. 

  
En kun je wel wat hulp gebruiken bij het sorteren en opruimen van de cadeautjes die je geeft, het 
cadeaupapier en de strikjes? En met de cadeautjes die je (ooit) hebt gekregen? Heb je een zetje in de 
rug nodig of wil je gewoon even overleggen?  
Neem gerust contact voor een vrijblijvend gesprek of stel je vraag. Ik help je graag verder. Dat is mijn 
vak én ik vind het leuk om te doen.  
 
 
Succes, Irma 

 
 
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl 
Website www.mijnhuisoporde.nl 
Telefoon 023 7852345  
 
Meer lezen? 
NIBUD   Mijn feestdagendilemma’s  
Libelle  Zoveel Sinterklaas of kerscadeautjes kun je geven 

https://groepsspellen.nl/sinterklaas-spel/
https://groepsspellen.nl/sinterklaas-spel/
https://www.tuindreef.nl/
https://www.naturalbulbs.nl/
https://www.lees-cadeaukaart.nl/?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WR2m0AzOy5SEI4Go2IKYZEmv3BEb358eSyyd7Hqb93QedWhJ1gzv-EaAu3fEALw_wcB
https://www.mijnbladopdemat.nl/verzilver/index.vm
https://www.thebrowniebox.nl/
https://www.lastdaysofspring.com/2020/04/cadeautjes-per-post/
https://shop.oxfamnovib.nl/cadeaus/alle-originele-cadeaus
https://kinderhulp.nl/wat-wij-doen/actie-pepernoot/
https://www.mijnhuisoporde.nl/contact-.html
mailto:irma@mijnhuisoporde.nl
http://www.mijnhuisoporde.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/feestdagendilemmas/
https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/hoeveel-cadeaus-kinderen-sinterklaas-kerst/#:~:text=Het%20perfecte%20aantal%20cadeaus%20om,en%20geld%E2%80%9D%2C%20schrijft%20ze.

