KINDERDAG 2017
Kinderdag
Waarom?

Voor wie?

Er is een Vaderdag en een Moederdag. En ik weet nog dat
ik als kind zei: “Waarom is er geen Kinderdag”. En dan
gaf mijn moeder het antwoord dat volgens mij miljoenen
kinderen hebben gekregen toen zij exact diezelfde vraag
stelden. “Het is altíjd kinderdag”. Ik vermoed dat zelfs
mijn moeders moeder dat antwoord al gaf.

Nogal wiedes. Kinderdag is voor kinderen. En eigenlijk
ook voor iedereen die ooit kind is geweest. Je moet niet
denken dat iedereen dat is. Je ziet wel volwassenen, van
die types die de voetbal niet teruggooien als die over de
schutting is gegaan, of types die niet kunnen lachen en
zich irriteren aan het geluid van spelende kinderen. Die
zijn nooit kind geweest.

Maar kloppen doet het niet. Natuurlijk is het zo dat de
aandacht voor kinderen en de nadruk op het welzijn en
de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen de afgelopen
20 of 30 jaar veel groter is dan daarvoor.
Maar voor veel kinderen is het niet elke dag kinderdag en
voor sommige kinderen bijna nooit of nooit.
Bovendien klopt het niet: voor vaders met lieve kinderen
is het elke dag Vaderdag. En toch krijgt zo’n vader er nog
een officiële Vaderdag extra bij. Een dag waarop mijn vaderschap wordt gevierd. Dat kan voor kinderen ook geen
kwaad: één dag waarop het kind en het kind-zijn wordt
gevierd. Jippie!

Wanneer?
Dat is niet heel erg moeilijk. Het moet een dag zijn dat
het mooi weer is. Een dag waarop kinderen buiten kunnen spelen. Dat is juni. Een dag waarop ze niet tot laat
op school zitten. Dat is dan de woensdag. En laat er nou
al een event zijn op een van die woensdagen: Buitenspeeldag. Op die dag zijn – op oorspronkelijk initiatief
van Jantje Beton – veel straten afgezet zodat kinderen,
meestal uit de buurt, lekker kunnen spelen zonder angst
voor auto’s of scooters.
Dit jaar valt Kinderdag op Buitenspeeldag en hopelijk nog
vele jaren.

Officieel is iedereen onder de 18 nog kind, maar op
Kinderdag gaan we voor 0-14, en iedereen die daarboven
mee wil doen is van harte welkom. Kinderdag sluit niet
uit, kinderdag sluit aan.

Wat extra
Kinderdag is om 1 dag per jaar extra aandacht te hebben
voor kinderen die het minder hebben en door welke oorzaak ook niet een onbezorgde vrolijke, elke dag lachende
jeugd hebben. Kinderdag is voor wat extra.
Want Kinderdag is om 1 dag per jaar kinderen in het
zonnetje te zetten en het kind-zijn van elk kind centraal
te zetten. Dáárom. Kinderdag komt er en gaat nooit meer
weg. Want kinderen blijven er komen. En dat is maar leuk
ook.

Wat kost Kinderdag?
Kinderdag kost veel. Kinderdag kost heel veel energie, die
met nog veel meer energie wordt beloond. Verder kost
Kinderdag niets. Als Kinderdag iets oplevert gaat dat naar
goede doelen die er voor kinderen zijn.

