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“Iedereen verdient een warme jas en schoenen
zonder gaten”
Sarah Frans (31) en inzamelpunt Parents For Life helpen kinderen in armoede aan winterkledij

“Iemand nog een lap stof?” Sarah en co maken op 11 november in basisschool Andreas Vesalius warme kledij voor kinderen uit gezinnen die het
ﬁnancieel moeilijk hebben.
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EDEGEM - De winter komt eraan. Mutsen, sjaals en wanten worden weer bovengehaald. Toch zorgt verdoken

armoede ervoor dat sommige kinderen niet de nodige kleding hebben om de winter warm door te komen. Daar past
Sarah Frans, samen met de hulpverleners van Parents For Life, een mouw aan.

“‘Gooi oude kinderkleren niet weg, maar
doneer ze aan een van de inzamelpunten.’”
SARAH FRANS
Niet ieder kind kan de winter warm doorkomen. Door omstandigheden leven heel wat gezinnen rond de armoedegrens. Ze hebben het niet al
te breed en dat laat vaak zijn sporen na. Sarah Frans (31) wil daar, in samenwerking met Parents For Life, iets aan doen. “Om die gezinnen te
helpen heb ik een creatief plannetje opgesteld, maar daarbij kan ik wat hulp gebruiken”, vertelt ze. “Vrienden van mij startten een inzamelpunt
voor kinderkleding, omdat een bevriende juf hen vertelde dat sommige kinderen steeds met kapotte, vuile en niet aan het seizoen aangepaste
kledij naar school komen. Zo is er Jef (5) die dringend winterschoenen nodig heeft en Sanne (8) die best een warme trui kan gebruiken.”

Stempel
Het verhaal van Jef en Sanne raakte Sarah. “Het moet toch mogelijk zijn om hen net als alle andere kinderen netjes gekleed naar school te
laten gaan?”, stelt ze. “Op de site van Parents For Life kunnen hulpverleners, onthaalouders, jeugdleiders of leraars een speciﬁeke aanvraag
indienen voor hulp. Parents For Life probeert dan zo goed mogelijk te helpen. Zo krijgt Jef de winterschoenen maat 26 die hij nodig heeft en
Sanne een warme trui maat 128, speciaal voor haar uitgekozen. Want zeg nu zelf, ieder kind verdient toch een warme jas en schoenen zonder
gaten? Ieder kind verdient het om helemaal in orde aan de schoolpoort te staan.”
Parents For Life biedt eerstelijnshulpverlening aan kinderen uit gezinnen die het ﬁnancieel moeilijk hebben. Kleding is vaak een eerste
visitekaartje. De kinderen uit die gezinnen krijgen vaak al snel het etiket ‘arm’ opgeplakt omdat ze in afgewassen truien of met broeken of
kousen met gaten rondlopen. Die stempel bezorgt hen vaak psychische schade, met onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens en faalangst
tot gevolg.
Sarah Frans wil samen met Kim Van Audenhoven de handen uit de mouwen steken. “We willen iedereen vragen om in zijn kasten te duiken,
een blik op zolder te gooien of de kelder eens te inspecteren. Wellicht bevinden zich daar nog zaken die nog een extra rondje mee kunnen.
Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieën. Door verder te surfen stemt
Gooi die kleren niet weg, maar doneer ze aan een van de inzamelpunten. Zoals je jouw eigen kind niet in kleding volOK
gaten laat lopen, gun je
u in met het gebruik hiervan.Meer informatie (http://www.mediahuis.be/surf-policy)
het waarschijnlijk ook een ander kind.”

Zelf kledij maken
Op 11 november zijn Sarah en co te vinden in de refter van Andreas Vesalius op het Gemeenteplein van Edegem. “Daar gaan we sjaals,
wanten, mutsen en kleding maken. Wij voorzien alvast een aantal basispatronen die deelnemers kunnen gebruiken. Zo kunnen we er samen
voor zorgen dat de winter voor veel kinderen net iets warmer wordt.”
www.sarahfrans.blogspot.be www.kledingpunt.parentsforlife.eu

