
                                           

92 De Kinderwinkel Den Haag
In de Haagse wijk Moerwijk – een van de wijken in Den Haag waar 
kinderen het in het algemeen niet gemakkelijk hebben – werd in 
1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht. In 2015 
vierde de Kinderwinkel in de Van Baerlestraat zijn twintigjarig be-
staan. In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmis-
bare plek in de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen 
kunnen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen.

Elk kind is waardevol
Missionair diaconaal buurthuis De Kinderwinkel is er voor kinde-
ren en tieners in de leeftijd van 2 tot en met 16 jaar in Moerwijk. 
Het uitgangspunt is de Bijbelse boodschap dat elk mens waarde-
vol is. Vertaald naar de praktijk van de Kinderwinkel leidt dit tot de 
volgende principes:
•	 Elk kind is uniek en heeft recht op een plaats om te spelen en te 

ontdekken dat het er zijn mag.
•	 Elk kind, ongeacht afkomst, cultuur of geloof, is welkom en 

wordt gerespecteerd.
•	 Elk kind moet weten dat het liefde mag ontvangen en geven.
•	 Elk kind heeft kwaliteiten en verdient het geholpen te worden 

de eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken.

Vrijwilliger Rik Pronk: "Ik zie het werk van de 
Kinderwinkel soms wel eens als druppeltjes-werk. 
Er is zoveel aan de hand in deze wijk. Maar het is 
wel een unieke plek waar buurt, school en kerk 
met elkaar worden verbonden.”

Contactgegevens
De Kinderwinkel
Van Baerlestraat 113-115
2533 LK Den Haag
070-3881758
info@stekdenhaag.nl
www.stekdenhaag.nl
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Voor veel kinderen is Moerwijk-Zuid een moeilijke wijk om in op 
te	groeien.	Er	 is	veel	sociale	en	financiële	problematiek,	huiselijk	
geweld en drugsgerelateerde criminaliteit. Moerwijk behoort tot 
de armste wijken van het land en tot de wijken waar kinderen het 
het moeilijkst hebben. Met grote inzet van veel vrijwilligers is het 
mogelijk om de kinderen de aandacht te geven die ze nodig heb-
ben. Daarnaast laat hun vrijwillige inzet zien dat er mensen zijn die 
iets over hebben voor de kinderen in Moerwijk.

Veilige thuisplek
De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinde-
ren en tieners in Moerwijk. Er werken twee beroepskrachten en 
circa 40 vrijwilligers uit de wijk met elkaar samen. Er worden tal 
van activiteiten ontwikkeld: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kin-
dochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, 
huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, BijbelClub, uitstapjes in de 
schoolvakanties, een zomervakantieweek e.d. Aan het werk van 
de Kinderwinkel is ook een project verbonden op de nabijgelegen 
P. Oosterleeschool,	 'De	Bank':	 individuele	begeleiding	van	kinde-
ren die in een moeilijke situatie verkeren of gewoon eens vertrou-
welijk willen praten.
In 2014 vonden 120 kinderen en tieners wekelijks hun weg naar de 
Kinderwinkel voor de verschillende activiteiten. Zo’n 35 kinderen 
gingen mee op zomerkamp.

De Kinderwinkel is een gezamenlijk project van de wijkgemeente 
Marcuskerk van de Protestantse Gemeente van Den Haag (PGG) 
en Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag. Het werk wordt 
financieel	gedragen	door	de	Protestantse	Diaconie	van	Den	Haag,	
de gemeente Den Haag en verschillende fondsen.
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Ontmoeting	op	De	Bank
Marinke Noback: “De jongen zit tegenover me in mijn 
kamer op school, het is duidelijk dat hij zich ergens voor 
schaamt en dat hij het nog even niet kan uiten. Graag 
zou hij het vertellen, maar eerst maar eens een potje 
kwartetten. Hij geniet van het spel en we lachen samen. 
Daarna laat ik hem een eigenwijsje/kaartje trekken. Hij 
pakt de kaart: 'Ik zeg wat ik voel!', kijkt me met grote 
ogen aan en zegt: 'Deze kaartjes zijn magisch!' Hij zucht 
en slikt zijn woorden nog weer even in. Ik help hem 
een eindje op weg en stel voor om mijn ogen dicht te 
doen of om hem een briefje te geven zodat hij het kan 
opschrijven. Hij geeft aan het allebei te willen: juf met 
de ogen dicht en hij een briefje schrijven. En zo gaat 
het. Vlak voor hij weer teruggaat naar de klas, vertel ik 
dat mij opvalt dat mijn geboortejaar op zijn vest staat. 
Dezelfde grote ogen… Met een glimlach doet hij de deur 
achter zich dicht en ik lees daarna het briefje waarin 
hij zijn probleem met mij deelt. 's Avonds, na een lange 
werkdag, sta ik achter hem in de rij in de supermarkt. Ik 
hoor hem zeggen: 'Dit is écht toevallig hoor.’ 'Dat gaat 
de hele dag al zo met ons, hè?' antwoord ik. Hij lacht en 
zegt: 'Straks kom ik u ook nog bij mijn huis tegen!' Zijn 
huis… Ja, want zo dichtbij voelt het soms. Ik zeg óók wat 
ik voel: ik voel nabijheid, in de meest pure vorm.”


