
Campagne BLUT 

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ons op 6 oktober jongstleden 

uitgenodigd voor de lancering van BLUT.  

BLUT is een eigentijdse bewustwordingscampagne voor  jongeren over schulden, die 

wél aanspreekt. Als het gaat om het bereiken van jongeren slagen veel non-

commerciële instanties er niet in om jongeren aan te spreken. Vaak zijn de 

campagnes stoffig en belerend waardoor jongeren snel afhaken. We leven immers in 

een tijd waarin jongeren op dagelijkse basis – op sociale media, maar ook daarbuiten 

- worden gebombardeerd door ‘tekens’. Het besluit om een boodschap wel of niet te 

aanvaarden wordt vanwege al dat aanbod binnen enkele seconden gemaakt. Vanuit 

die gedachte is de campagne BLUT ontstaan. 

Op 6 oktober is de vakgroep economie met een groep leerlingen uit de klassen 4C, 

4D en 4E naar de bewustwordingscampagne gegaan. Deze vond plaats in  theater 

Ludens in Voorburg. 

Na een warm ontvangst van Défano Holwijn (een bekende vlogger) hebben we een 

openingsfilm bekeken en hebben we een toelichting gehad over de campagne BLUT.  

 



Vervolgens heeft theatergroep Playback op een ludieke en leuke manier een 

veelvoorkomende situatie nagespeeld, namelijk dat kinderen zo nu en dan hun 

ouders vragen om wat geld voor te schieten, zodat ze net dat ene veel te dure 

kledingstuk kunnen kopen waardoor ze ‘erbij kunnen horen’. Dat sprak aan, was lollig 

en er was veel interactie met het publiek. Zo mocht Nathanael Anthonij uit klas 4D de 

rol van vader innemen en zijn reactie geven op een om geld zeurend kind. Dat deed 

hij overigens erg goed en kreeg daarmee ook het publiek aan het lachen. 

 

Aan het eind van de voorstelling hebben een drietal wethouders hun eigen 

ervaringen over blut zijn gedeeld met het publiek. Wanneer dat is gebeurd, wat ze 

precies is overkomen en daarmee tegelijkertijd ook gewaarschuwd voor de gevaren 

van alle verleidingen die kinderen tegenkomen. 

 



De middag hebben we afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje. Er 

was een dj die voor de muziek zorgde en de kinderen gingen niet met lege handen 

naar huis. Ze waren wijzer geworden over het omgaan met geld, de gevaren van 

lenen en kregen allemaal als cadeau een mooie portemonnee van BLUT. 

 


