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Voor oud- Oma houdt
buurvrouw van rijst
Doetie
‘Deze kaart is bedoeld voor
onze oude buurvrouw Doetie’,
zegt Mila Lebbing (8) uit
groep 5 van IKC Alexia. ‘Ze
heeft lang naast ons gewoond:
toen ik geboren ben was zij
er al, maar is verhuisd naar
Wijlaarderhof.’ Mila wenst
haar graag vrolijke feestdagen.
‘Wij gaan iets leuks doen met
kerst’, zegt ze, ‘Daarom is het
goed oudere mensen die alleen zijn ook iets leuks te sturen.’ De kaarten van IKC Alexia
zijn inmiddels door een groep
leerlingen bij Wijlaarderhof
afgeleverd.

Shayan

Het
vrolijkst

‘Deze gaat naar mijn oma
in Rotterdam’, zegt Shayan
Tapsi (6) beslist. De leerling uit
groep 3 van IKC Prins Maurits
houdt van zijn grootmoeder.
‘Ze is alleen, maar ik hoop dat
we elkaar met kerst wel even
zien. Alle kaarten die hij en zijn
medeleerlingen hebben gemaakt komen eerst in de eigen
klas in een brievenbus. Maar
op een dag gaan ze naar de
echte brievenbus van Post.NL.
‘Fijn kerstfeest Oma’ staat
erop, en daaronder ‘Oma
houdt veel van rijst.’ ‘Ik vind
het leuk om met oma kerst te
vieren”, zegt Shayan.

De kerst
kaarten
voor…
Juist in dit bijzondere coronajaar
is extra aandacht
belangrijk voor
ouderen die de
feestdagen alleen
doorbrengen.

De tekst ‘Ik wens je een vrolijk
kerstmis’ is eigenlijk overbodig
op de uitbundige kaart die
Noera Rinsma (9) uit groep
6 van IKC Johan Willem Friso
heeft gemaakt. Want haar
kaart is één en al vrolijkheid.
‘Ik hou van streepjes in een
patroon’, zegt Noera en dat
verklaart de achtergrond achter Rudolf het Rendier op haar
kaart. Ze kent de situatie van
ouderen, want ze heeft haar
eigen beppe in het verpleeghuis gezien. Ook daarom weet
ze hoe belangrijk een stukje
vrolijkheid met kerst is voor
ouderen.
Noera

Mila

Wesley

Kleine
Oma houdt moeite,
van kleur groot
plezier

Jaimy en Luna

Iedereen Wat fijn dat
heeft
jij er bent
veerkracht
nodig
‘Veerkracht’ is het speciale
thema van de kerstkaarten van
Luna Martines en Jaimy de
Boer (allebei 10) uit groep 7
en van alle andere leerlingen
van de Albertine Agnesschool.
Dat is het thema van de jaarlijkse tekenwedstrijd van het
Friesch Dagblad, waar de
school trouw aan meedoet.
Maar het is ook een thema dat
de hele school erg aanspreekt.
‘Want veerkracht betekent:
je kunt het wel eens moeilijk
hebben, maar je kunt er altijd
weer bovenopkomen. En dat is
voor ouderen, maar ook voor
onszelf een gedachte om je
aan vast te houden. Net als
een trampoline kun je altijd
weer terugveren.’ Denk ook
aan het V-teken uit de tweede
wereldoorlog. Dat stond voor
vrede, vriendschap en veerkracht.

‘Ook mijn oma houdt van
roze’, zegt Fay Dijkstra (9) uit
groep 6 van CBS Nijdjip uit
Grou. Haar Rudolf-kaart heeft
dan ook bewust een paar
regenboog-kleuraccentjes,
want hij is voor opa en oma
bestemd. ‘Oma heeft dit jaar
een spannende operatie
gehad. En ook opa is niet
helemaal gezond. Daarom
en omdat ze Fay helpen met
rekenen (opa), haken en tekenen (oma) krijgen zij dit jaar
de kaart van hun kleindochter
met de wens dat ze een fijne
kerst mogen hebben.
Fay

Die tekst staat op de kaart die
Sarah Osayemwenre (12) uit
groep 8 van IKC De Kinderkoepel heeft gemaakt. Ze geeft
hem aan Ali Almali (10) uit
Syrië. Met andere kinderen
heeft Ali sinds kort onderdak
in de noodopvang voor vluchtelingen in het WTC Expo.
Een aantal van deze kinderen
komt elke dag op de Kinderkoepel. Voor het leren van de
Nederlandse taal, hun sociaalemotionele ontwikkeling,
rekenen en creatieve vaardigheden. Juist zij krijgen dit jaar
de kerstkaarten van leerlingen
van de Kinderkoepel. ‘Sommigen hebben een andere godsdienst en ze vieren geen Kerst.
Daarom schrijven we ‘fijn dat
jij er bent’, zegt Sarah. ‘Ik heb
het boek ‘Samen op de vlucht’
gelezen. Erge verhalen over
wat zulke kinderen echt hebben ervaren. Dat ze veilig in
Nederland zijn aangekomen,
dat is zo geweldig!’

Ali en Sarah

‘Door de coronacrisis krijgen
oudere mensen misschien nog
minder bezoek met kerst dan
in andere jaren’, zegt Wesley
Mulder (11) uit groep 8 van
de Koningin Wilhelminaschool
Transvaal. ‘Voor ons is het
eigenlijk een kleine moeite om
met een kleurplaat iemand op
te vrolijken.’ Zijn tekst: Beste
bewoner, ik hoop dat u een
fijne kerst heeft. Heeft u ook
al kerstspullen in huis? ‘Ik zou
het leuk vinden om antwoord
te krijgen’, zegt Wesley.

Veel PCBO-scholen uit
Leeuwarden e.o. doen
dan ook volop mee
aan de Grote Kerstkaartenactie van het
Nationaal Ouderenfonds. Andere scholen
hebben een eigen
actie bedacht met
precies hetzelfde doel:
een warme kerstwens
bezorgen bij iemand
die dat nodig kan hebben. Hoe werkt
het? Wat levert
het op?

Mette Marit

Warmte
‘Het is een heel goed idee
om oudere mensen voor de
feestdagen iets te sturen’, zegt
Mette Marit de Roon (11) uit
groep 8 van CBS De Sprankel
uit Stiens. Ze heeft een eigen
kaart ontworpen waar het
warme licht van een lantaarn
vanaf straalt. Die komt terecht
bij één van de woonzorgcentra
in Stiens. Compleet met Mette
Marit’s wens voor een gelukkig en gezond 2022. ‘Het is
een klein gebaar’, zegt Mette
Marit, die door het maken
van deze kaart volop inspiratie
heeft opgedaan om haar familie ook met een mooie kaart te
verblijden.

