
    
 
Sint creatiever in tijden van bezuiniging 
 
Meer gedichten en surprises compenseren lager cadeaubudget  
 
Rijswijk, 17 november 2009 - De groepen op Lootjestrekken.nl geven dit jaar 
gemiddeld 15 euro uit aan cadeaus. Vorig jaar was het gemiddelde bedrag van de 
lootjestrekkers nog 21 euro. Ofschoon '100% NL Magazine' recentelijk publiceerde 
dat 16% van de Nederlanders het Sinterklaasfeest vanwege de crisis aan zich voorbij 
zou laten gaan, merkt Lootjestrekken.nl niets van een verminderde belangstelling. Dit 
jaar, het officiële jaar van de Nederlandse traditie, werd het Sinterklaasfeest zelfs 
uitgeroepen tot belangrijkste traditie. 
 
Bijna tweederde van de lootjestrekkers krijgt dit jaar op pakjesavond naast een 
cadeautje ook een gedicht. Vorig jaar was dit nog 40%. Ook de surprise is 
populairder geworden. 25% krijgt een surprise terwijl dit vorig jaar nog 20% was. 
53% maakte vorig jaar geen gedicht, noch een surprise. Dit jaar is dat maar 36%. 
Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl: "Het lijkt erop dat Sint creatiever is geworden in 
tijden van bezuiniging." 
 
Hotlinks 
http://www.lootjestrekken.nl 
https://www.lootjestrekken.nl/goede-doel/kika/ 
http://www.kika.nl/nieuwe-acties/actie-van-lootjestrekken.nl.html 
http://www.traditie.nl/top-100_67.html 
 
Cadeaus 
Driekwart van de mensen vult een verlanglijstje in en laat zich daarbij inspireren door 
een database van 300.000 cadeaus. Op basis van bijna 400.000 verlanglijstjes, blijkt 
het boek dit jaar wederom het meest populair. Eén boek in het bijzonder springt er 
dan uit: het boek 'Topkoks voor Thuiskoks 3' belooft dé bestseller van 2009 te 
worden. Cadeaus uit de categorie Body & Beauty komen op de tweede plaats.  
 
Ruim 2 miljoen 
Met Sinterklaas in het land hebben nu al meer dan 400.000 Nederlanders hun lootje 
getrokken via Lootjestrekken.nl. Na december 2009 verwacht Lootjestrekken.nl ruim 
twee miljoen lootjes in hun tienjarig bestaan te hebben verwerkt. De site biedt, in 
tegenstelling tot andere sites, de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen. Ook 
kunnen bepaalde personen uitgesloten worden, zodat partners elkaar juist niet 
trekken.  
 
Donaties aan KiKa 
Elk jaar kunnen de bezoekers van Lootjestrekken.nl vrijblijvend doneren aan een 
goed doel. Vorig jaar werd op deze manier via de site een bedrag van 22.661 euro 
gedoneerd aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dit jaar gaan 



de donaties naar KiKa, stichting Kinderen Kankervrij. Ook hiervan is de verwachting 
dat het eindresultaat dit jaar opnieuw hoger zal zijn. 
 

---------------------- 
 
Over Lootjestrekken.nl 
Lootjestrekken.nl biedt sinds 2000 de mogelijkheid om (gratis) online lootjes te trekken. De lootjes 
voor Sinterklaas of Kerst kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. De site is echter het 
hele jaar in de lucht en kan ook voor andere gelegenheden worden gebruikt. Via Lootjestrekken.nl 
kunnen verlanglijstjes worden uitgewisseld en anoniem vragen worden gesteld. Lootjestrekken.nl 
doneert elk jaar de vrijwillige bijdragen van lootjestrekkers aan een goed doel. Dit jaar vormt KiKa het 
goede doel. DrawNames.com is de Engelse versie van Lootjestrekken.nl. 
 
Voor meer informatie: 
Lootjestrekken.nl  
Nina Horstra 
tel: 070-3030040 
nina.horstra(at)clms.nl 
 
Whizpr 
Loes ten Brummelhuis/Ward van Beek 
tel: 0317 410 483 
loes(at)whizpr.nl 
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