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Stichting Leergeld Oost Betuwe

Stichting Leergeld Oost Betuwe is actief in de 
gemeente Overbetuwe en Lingewaard en helpt 
kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met een 
zeer laag inkomen om mee te kunnen doen en 
kind te kunnen zijn. Dit doet ze door het bekosti-
gen van met name schoolspullen, laptop en fiets 
en door het betalen van contributiegelden van 
een (sport-)vereniging. De stichting werkt nauw 
samen met de beide gemeenten, in het verlengde 
van de meedoenregeling. 

Verder is Stichting Leergeld Oost-Betuwe met 
ruim 100 andere lokale Leergeldstichtingen aan-
gesloten bij Leergeld Nederland.

Jaarlijks helpt onze stichting ruim 200 kinderen 
in Overbetuwe en Lingewaard. Deze kinderen 
moeten veelal meerjarig ondersteund worden. 
Naast haar reguliere activiteiten heeft de stich-
ting de komende jaren bijzondere aandacht voor 
Moeilijk bereikbare kinderen (stille armoede).
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Waarom het project Moeilijk Bereikbare Kinderen?

Ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelin-
gen zien we een toenemende kloof tussen arm 
en rijk.

Een deel van de kinderen die in armoede leven 
wordt niet bereikt door de bestaande 
landelijke en of regionale voorzieningen. Het 
gaat niet alleen om de zogenoemde verborgen 
armoede, maar ook om ouders die de voorzienin-

gen niet weten te vinden of zich te veel schamen 
om er een beroep op te doen. 

Onderkende moeilijk bereikbare groepen zijn on-
der andere: laag geletterden, arbeidsmigranten, 
vluchtelingen met een tijdelijke status, mensen 
met schulden die nog niet in de schuldhulpverle-
ning zitten (het duurt gemiddeld vijf jaar voordat 
mensen met schulden hulp zoeken). Ook kunnen 
we hieraan de ouders toevoegen die door coro-
na in financiële problemen zijn gekomen en niet 
op de hoogte zijn van wat er voor hun kinderen 
beschikbaar is. 

We onderscheiden niet alleen inkomensarmoede, 
maar ook sociale uitsluiting ten gevolge van een 
tekort aan inkomen van de ouders/verzorgers. 

Het is belangrijk dat kinderen zich een volwaar-
dig deelnemer van de maatschappij kunnen voe-
len. Dat is belangrijk voor het betreffende kind, 
maar ook voor ons als maatschappij. Kinderen, 
die opgroeien in armoede en te maken hebben 
met sociale uitsluiting, hebben vaker last van 
gezondheidsproblemen en gevoelens van een-
zaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en 
hebben meer kans om later zelf opnieuw in een 
armoedesituatie terecht te komen, of zelfs in de 
criminaliteit. 

Daarom doen we een beroep op u en of uw orga-
nisatie om ons financieel te ondersteunen, want 
onze missie is: alle kinderen mogen kind zijn en 
meedoen!  
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Uitvoering en kosten van het project Moeilijk Bereikbare Kinderen

Onze ambitie is, dat wij in de komende jaren via 
het project Moeilijk bereikbare kinderen 50 extra 
kinderen structureel ondersteunen (in aanvulling 
op de ruim 200 kinderen die wij nu reeds onder-
steunen). Het gaat hier om 50 extra kinderen die 
in stille armoede leven. Deze kinderen en gezin-
nen laten zich niet eenvoudig vinden.

Om dit te realiseren wil onze stichting Leergeld 
Oost Betuwe werken aan grotere bekendheid van 
haar ondersteuningswerkzaamheden door het 
actief benaderen en publiceren in nieuwsbrieven 
van onder andere scholen, verenigingen, kerk-
genootschappen, vluchtelingenwerk, welzijns- 
organisaties etc. Tevens brengen we via social 
media en dagbladen onze ondersteuning onder 
de aandacht van kinderen en ouders. Ook hebben 
we de kinderburgemeesters gevraagd de stich-
ting onder de aandacht te brengen en houden we 
presentaties op de scholen in beide gemeenten.

Onze stichting werkt grotendeels met vrijwilli-
gers, die de kinderen en gezinnen thuis bezoe-
ken alvorens middelen (geen geld) beschikbaar 
worden gesteld. Wij vinden het van groot belang 

dat onze stichting op deze wijze een gezicht 
heeft voor de kinderen en ouders die wij onder-
steunen. Dit persoonlijk contact is cruciaal. Voor 
het project moeilijk bereikbare kinderen willen 
we naast onze vrijwilligers gebruik maken van 1 
betaalde kracht voor gemiddeld 4 uur per week 
voor de gehele coördinatie. Het bestuur van onze 
stichting werkt onbezoldigd.
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De verwachte kosten voor het project moeilijk bereikbare kinderen bedragen in totaal 
€ 112.500 voor een periode van 5 jaar. Deze kosten laten zich als volgt specificeren:

Directe kosten ondersteuning 50 kinderen à € 200 gedurende 5 jaar 
Coördinatiekosten
Promotieactiviteiten en -materiaal
Administratie- en beheerkosten
Totaal voor 5 jaar (€ 22.500) per jaar

€   50.000
€   37.500
€   15.000
€   10.000
€ 112.500

€

Wenst u een nadere toelichting dan zijn we daartoe graag bereid. Ook kunt u hiervoor ons jaarverslag 
raadplegen op onze website. Onze contactgegevens zijn:

Stichting Leergeld Oost Betuwe

Website: www.leergeldoostbetuwe.nl
Email: info@lgob.nl
Postadres: Van Ambestraat 1 te Bemmel
Tel: 06-14652996, Charlotte Verheugen 
secretaris

Alvast hartelijk dank voor uw interesse 
en bijdrage.

Laten we er samen voor zorgen dat in Nederland 
en in onze gemeenten Overbetuwe en Linge-
waard: alle kinderen kind mogen zijn en kunnen 
meedoen!

Bestuur en vrijwilligers 
Stichting Leergeld Oost Betuwe

Wij hopen van harte dat u ons wilt helpen onze 
ambitie te realiseren. Laten we er met elkaar 
voor zorgen dat kinderen in onze gemeenten 
kind kunnen zijn en kunnen meedoen. Wij zetten 
daar graag onze schouders onder en vragen u 
dit financieel te ondersteunen. Inmiddels hebben 
wij overigens reeds circa € 50.000 aan bijdragen 
van derden ontvangen om de kosten te dekken. 
Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk.

Bent u bereid ons project te ondersteunen dan 
kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 
NL77 RABO 0301 1969 58 ten name van 
Stichting Leergeld Oost Betuwe onder vermel-
ding van project Moeilijk bereikbare kinderen. 

Stichting Leergeld Oost Betuwe is een ANBI-
instelling (identificatienummer 854698358). 




