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Geslaagde rommelmarkt 
Graafsewijk Noord

3
55 jarig jubileum 
Zeilvereniging

D E  W I J K  W A A R  D E  Z O N  O P K O M T
Oost

5
Borstkankermaand 
Vicky Brownhuis

6
Afscheid beheerders en 
bestuur van de Stolp

8
Jeannie  Pennings - van 
Uden, 50 jaar caissière

HANNAH

Wijkkrant niet 
in de bus gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 7 en 12 oktober?  

Stuur even een 
mailtje met naam en adres 

naar redactie@wijkkrantoost.nl
Of bel of sms naar:  

06 36 53 34 32.
We zorgen dan dat u de krant 

alsnog in de bus krijgt  u

Stichting Leergeld: Alle kinderen mogen meedoen!
door Maria Hornman
 
Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt en zal de komende 
tijd blijven stijgen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt dat vol-
gend jaar bijna 1 op de 10 kinderen in armoede leeft. De inflatie en de 
hoge energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak. In een gemeentelijke 
raming van anderhalf jaar geleden kwam het aantal kinderen dat in 
onze stad in armoede opgroeit uit op ongeveer 3000. Dat aantal zal in-
tussen zeker gestegen zijn. Aantallen in Oost zijn niet bekend maar dat 
het om een behoorlijke groep kinderen gaat, staat vast. Dit betekent 
extra werk voor de Stichting Leergeld in Den Bosch.

eze stichting helpt school-
gaande kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 17 
jaar. Coördinator Sophia 

van Thiel zag het afgelopen jaar 
het aantal aanvragen verdubbelen. 
‘Ondanks die stijging bereiken we 
maar een derde van alle gezinnen 
die in aanmerking komen’. Ze vindt 
het belangrijk om die verborgen 
groep kinderen te bereiken en wil 
hiervoor alle mogelijke kanalen 
benutten. Daarom legt ze met 
alle plezier aan de Wijkkrant uit 
waarvoor je bij Leergeld Den Bosch 
terecht kunt.
 
LEVEN MET WEINIG GELD = STRESS 
Het doel van Leergeld Den Bosch is 
om alle kinderen te laten meedoen. 
Want geen geld hebben voor een 
schoolreisje, niet op zwemles of mu-
ziekles kunnen, geen sportschoenen 
kunnen kopen of geen laptop of 
tablet kunnen betalen als je naar 
de middelbare school gaat, heeft 
een bijzonder negatief effect op hoe 
kinderen zich voelen. Leven met te 
weinig geld levert veel stress op en 
sluit je buiten. Dit kan je ontwikke-
ling als kind schaden. En het effect 
daarvan kan doorwerken tot ver in 
de volwassenheid.
 

WANNEER KOM JE IN AANMERKING? 
De inkomensgrens is bepaald op 
135% van de bijstand. Dit betekent 
voor een alleenstaande ouder op 
dit moment 1400,- euro per maand 
en voor een gezin 2000,- euro per 
maand. Ongeacht het aantal kinde-
ren. Voldoe je aan deze norm, woon 
je in Den Bosch en heb je kinderen 
tussen de 4 en 17 jaar, dan kom je in 
aanmerking.
 
HOE DOE JE EEN AANVRAAG? 
Je kunt zelf een aanvraag doen 
of je hierbij laten helpen. Je kunt 
hiervoor onder andere terecht bij 
Wijkplein De Kiek. Maar ook een 
leerkracht kan helpen. Je doet een 
aanvraag door op de website van 
Leergeld de Bosch (www.leergeld-
denbosch.nl/aanvragen) het aan-
vraagformulier in te vullen.
 
HOE GAAT HET DAN VERDER? 
Na een aanvraag komt een vrijwil-
liger van Leergeld op huisbezoek. 
Deze kijkt tijdens een persoonlijk 
gesprek waar behoefte aan is. Waar 
nodig verwijst hij of zij ook naar 
andere bestaande voorzieningen, 
zoals van de gemeente.
 
WAT VOOR ONDERSTEUNING KUN JE 
VAN LEERGELD DEN BOSCH 
VERWACHTEN? 
Hieronder een lijstje van mogelijk-

heden. Meer informatie vind je op 
de website van Leergeld. 

Voor leerlingen op de basisschool :
- Vergoeden van de vrijwillige ou-
derbijdrage (max. 20 euro) 
- Vergoeden van de kosten voor 
een schoolreisje of een kamp van 
groep 8 
- Zwemlespakket voor kinderen 

vanaf 5½ jaar voor diploma A-B-C 
Voor leerlingen op de 
middelbare school: 
- Een nieuwe fiets en schoolspul-
lenpas bij de overgang van groep 8 
naar de brugklas 
- Een laptop of iPad (indien ver-
plicht gesteld door school) 
- Een bijdrage van 200 euro aan de 
vrijwillige ouderbijdrage. 

Daarnaast verwerkt Leergeld Den 
Bosch voor alle kinderen de aan-
vragen voor contributie voor sport 
& cultuur*. Ook verstrekt Leergeld 
een bon om de benodigde sportkle-
ding- en attributen aan te schaffen. 
Als gezin krijg je nooit rechtstreeks 
geld uitgekeerd. Leergeld be-
taalt de kosten rechtstreeks aan 
de verschillende organisaties en 
bedrijven.
 
MEER WETEN? 
Kijk op de website www.leergeld-
denbosch.nl, stuur een mail naar 
info@leergelddenbosch.nl of neem 
telefonisch contact op via 073 – 614 
9472 (maandag, dinsdag of donder-
dag tussen 10.00 en 13.00 uur). 

*De aanvragen worden verwerkt door 
Leergeld Den Bosch. Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur ’s Hertogenbosch betaalt de contributie. 
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DONATIES 
Leergeld werkt voornamelijk met vrijwilligers. De Stichting kan haar 
werk doen dankzij subsidie van de gemeente Den Bosch, fondsen en 
donaties van bedrijven en particulieren. Donaties zijn altijd welkom. De 
Stichting is aangemerkt als een ANBI. Dit betekent dat je een gift van 
de belasting mag aftrekken. Doneren kan eenvoudig via de website 
https://www.leergelddenbosch.nl/help-ons/doneer. 

DRINGEND BEHOEFTE 
AAN VRIJWILLIGERS.

Vanwege het toenemende 
aantal aanvragen heeft Leer-
geld op dit moment behoefte 
aan nieuwe intermediairs. Zo 
heet de functie van de vrijwil-
liger die op huisbezoek gaat. 
Ga je als intermediair werken 
bij Leergeld, dan investeer je 
minimaal 10 uur per maand, 
waarin je ongeveer vijf ge-
zinnen bezoekt. Je kunt zelf 
helemaal je tijd indelen. Meer 
informatie over de inhoud van 
de functie vind je op: www.
leergelddenbosch.nl/over-ons/
vacatures




