
Voor kinderen is de detentie van hun vader of moeder ingrijpend. 
Ze gaan af en toe op bezoek, maar missen het dagelijks contact. Het is 
voor hen belangrijk om te merken dat hun gevangen ouder aan hen 
denkt. Daarom heeft Gevangenenzorg Nederland een Kindercadeau-
programma. Jarige kinderen krijgen via dit Kindercadeauprogramma 
een cadeautje van hun pappa of mamma in de gevangenis. Dat is 
ongekend waardevol. Deze vorm van aandacht werkt door in de  
relatie van ouder en kind.

Factsheet Kindercadeauprogramma

Help mee! Maak voor € 25 een kind blij met een cadeau.

Aandacht voor kind
van gevangene

“ Quincy was heel blij met de knutselspulletjes 
en vooral dat haar vader aan haar gedacht had.”

   – Wilma, vrijwilligster



Hulp voor alleenstaande ouder
De achterblijvende ouders waarderen het erg dat de 
cadeaus worden gebracht door vrijwilligers. Zowel de 
verzorgende ouder als het kind weten zich hierdoor 
gezien. Vaak is het cadeautje een aanleiding voor een 
gesprek. De vrijwilliger vertelt dan wat Gevangenen-
zorg Nederland nog meer kan doen voor het gezin. 
De ouder kan zich aanmelden voor het bezoek van 
een vrijwilliger. Die biedt een luisterend oor en geeft 
praktische adviezen. Ook de gevangene kan bezoek 
aanvragen van een vrijwilliger die luistert en praktische 
adviezen geeft, zonder te oordelen.“ Mijn vader zit in de gevange-

nis. Hij kan natuurlijk niet op 
mijn verjaardag komen. Maar 
vanmorgen kwam  
er een mevrouw met een 
cadeautje. Een cadeau van 
pappa voor mijn verjaardag! 
Ik ben zo blij dat hij er zo 
toch een beetje bij kan zijn!

– Cody, kind van een gevangene

Contact 

Marianne Bruning  
Relatiemanager kerken 
m.bruning@gevangenenzorg.nl 
06 131 822 77 

Gevangenenzorg Nederland 
IBAN NL61INGB0006391416  
BIC INGBNL2A  
gevangenenzorg.nl

Verjaardag en kerst
Gevangenen kunnen een cadeautje laten bezorgen als 
hun kind jarig is of ter gelegenheid van kerst. De gede-
tineerde ouder vraagt bij Gevangenenzorg Nederland 
het cadeautje aan voor zijn of haar minderjarige kind. 
Wij checken of de verzorgende ouder hiervoor open 
staat. Daarna kopen onze vrijwilligers op onze kosten 
het cadeautje en bezorgen het bij het kind thuis.  

Help mee in 2022 
In 2021 konden we 500 kinderen van gevangenen 
blij maken met een cadeautje. In 2022 willen we 
weer 500 kinderen een cadeautje laten bezorgen 
namens hun ouder in de gevangenis. 
 
Voor slechts 25 euro per cadeautje kunt u een 
kind blij maken met een verjaardags- of kerst-
presentje. 

Een gevangene kan een cadeautje 
aanvragen als: 

 Hij/zij in de gevangenis verblijft op de dag  
 dat het kind jarig is.

 Het kind in Nederland woont.

 Het kind jonger is dan 18 jaar.

 De andere ouder of verzorger van het  
 kind toestemming geeft.


