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Traditie in een modern jasje: online lootjes trekken populair 
 
Online lootjes trekken voor Sinterklaas of Kerst is ongekend populair. Steeds vroeger in 
het jaar worden de lijstjes gemaakt en de lootjes getrokken. Ruim twee weken voor de 
intocht van de Sint, hebben al meer dan 17.000 mensen lootjes getrokken op de website 
lootjestrekken.nl. Dit is een toename van 35% ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. 
 
Lootjes trekken voor pakjesavond gebeurt al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Het uitwisselen 
van cadeautjes tussen familie, vrienden, collega's of klasgenoten neemt elk jaar in populariteit toe. 
Niet alleen met Sinterklaas maar ook steeds vaker met Kerst. Deze ontwikkeling past bij de trend van 
toenemende aandacht voor gezelligheid en huiselijkheid. 
 
Al in september ontvangt lootjestrekken.nl tientallen verzoeken om de website open te stellen. 
Gebruikers van de site willen ruim de tijd hebben om de lijstjes, cadeautjes, surprises en gedichten 
voor te bereiden. Met het systeem van online lootjes trekken is het niet langer nodig om alle 
deelnemers tegelijk fysiek aanwezig te hebben. Lastig te plannen afspraken en je eigen lootje trekken, 
behoren daarmee tot het verleden. Bovendien is online lootjes trekken volledig gratis. 
 
Lootjes trekken voor het goede doel 
Lootjestrekken.nl is elk jaar gekoppeld aan een goed doel voor kinderen. Tevreden gebruikers kunnen 
op de website een vrijwillige donatie doen. Tot nu toe is via de website € 35.000,-- gedoneerd aan 
goede doelen. In totaal zijn er 375.000 lootjes getrokken.  
 
Dit jaar gaan de donaties naar Stichting de Opkikker. De Opkikker verzorgt "Opkikkerdagen" voor 
langdurig zieke kinderen en hun gezin. Dankzij de donaties via lootjestrekken.nl zal er de komende 
Sinterklaas- en Kersttijd extra budget beschikbaar zijn voor speciale feestdagen voor zieke kinderen. 
 
 
 
Niet voor publicatie: 
 
Nadere informatie 
Meer informatie over lootjestrekken.nl: Arjan Kuiper, 070-3030040 
Meer informatie over Stichting de Opkikker: Jeroen van Dijk, 036-5386660 
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