
VERJAARDAGSKAST

Toch een cadeautje, dankzij de school

Wat vanzelfsprekend is voor veel kinderen, is dat niet voor de leerlingen van
Mikado in Blerick. Daarom krijgen ze van de basisschool een cadeautje als ze
jarig zijn.

DOOR PETER HEESEN

Maryam Sanaty is zo vaak op basisschool Mikado in Blerick dat ze het ziet.
„Sommige kinderen dragen altijd dezelfde kleren en schoenen.” En het verbaast
haar niet. „Zeventig procent van de kinderen in de wijk leeft in armoede. Daarom
is het zo belangrijk wat we doen.”

Kinderen van Mikado die deze week jarig zijn, kiezen een cadeautje uit de verjaardagskast.
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Sanaty, vanuit Iran naar Nederland gevlucht, woont drie jaar in Blerick. Haar
kinderen zitten op Mikado in de wijk Vastenavondkamp. Zij heeft zitting in de
werkgroep Kind en Armoede in Venlo en trekt zich het lot aan van de kinderen die
het niet breed hebben. Toen de werkgroep met het idee voor een verjaardagskast
kwam, nam Sanaty het initiatief om die te realiseren in de basisschool.

Schrijnend
De achtergrond is schrijnend. Waar het voor veel kinderen vanzelfsprekend is dat
ze een cadeautje krijgen als ze jarig zijn, is dat niet zo voor alle leerlingen van
Mikado. Directeur Jan Wilms - meneer Jan voor de kinderen - beaamt dat. Hij ziet
armoede op zijn school in veel gedaanten. Zoals sociale armoede. Er lopen
kinderen met diverse nationaliteiten rond in Mikado. „Ze komen uit Bosnië,
Servië, Rusland, Afghanistan, maar ze kunnen elkaar vaak niet eens verstaan.”
Daarnaast hebben ouders gewoon gebrek aan geld. Dankzij het nieuwe initiatief op
zijn school wordt voortaan elke verjaardag wél gevierd, constateert hij trots. De
kast is dankzij bijdragen van meerdere partijen aangeschaft en gevuld. Sanaty
beschilderde de kast, pakte de cadeautjes in, verdeelde ze op leeftijd en geslacht en
plakte er een sticker op: ‘Je bent bijzonder. Een fijne verjaardag’.

‘Blije gezichten’
Gisterochtend werd de verjaardagskast geopend. Een groepje kinderen dat deze
week zijn verjaardag viert, mag voor de eerste keer een cadeautje kiezen. Als de
deuren openzwaaien, klinkt het „ooooh!”
Mohamed, die op 28 januari elf wordt, kan moeilijk kiezen. Hij wil zijn presentje
nog niet openmaken. „Dat doe ik in de klas.” Anderen kunnen hun
nieuwsgierigheid niet bedwingen. Sanaty: „Als je die blije gezichten ziet. Dat is
prachtig.”
Een leerling bedankt directeur Wilms dat hij de verjaardagskast mede mogelijk
heeft gemaakt, omdat hij zich bewust is „van de zorgen van veel ouders”. De tekst
wordt voorgelezen door Artin, de zoon van Sanaty. Meneer Jan en moeder
Maryam hebben nog wel een wens: om de kast vol te houden, zijn cadeautjes
welkom. „Nieuwe”, benadrukt Sanaty, „geen tweedehandse.” En speciale aandacht



vraagt ze voor de kinderen van groep 7 en 8. Op de bovenste plank liggen petjes
van VVV en puzzels, maar de keus is nog beperkt. „Misschien is het leuk om ze een
bioscoop- of cadeaubon te geven.”


