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Wanneer we uitsluitend naar de cijfers 
van 2019 kijken, dan kunnen we 
zeggen dat we onze ambitie in het 
bereiken van kinderen/jongeren in 
armoede helemaal waargemaakt 
hebben. Maar aan dat positieve 
resultaat kleeft ook een rafelrand. 

Want met elkaar moeten we consta-
teren dat de doelgroep van Leergeld 
Arnhem-Renkum-Rheden er niet 
kleiner op wordt. In tegendeel, we zien 

de groep die een beroep op ons doet 
nog steeds groeit en ook nog eens lang-
duriger een beroep moet doen op onze 
voorzieningen. Dit past helemaal in de 
trend die wij in Nederland zien: de kloof 
tussen arm en rijk wordt nog immer niet 
minder. 

WERKENDE ARMEN
Daarnaast wordt er In onder meer het 
rapport van de SER gesproken over de 
groeiende groep werkende armen. Deze 

  Een nog steeds groeiende 
     groep armen moet een beroep    
           doen op Leergeld

groep heeft een ontoereikend inkomen 
uit arbeid en komt daardoor niet in 
aanmerking voor een groot aantal 
sociale voorzieningen. Deze groep is 
voor Leergeld vooralsnog moeilijk te 
bereiken. 
Deze twee trends hebben een enorme 
impact hebben op het welzijn van 
kinderen. Een impact die zichtbaar 
wordt in gezondheidsproblemen, in 
maatschappelijke participatie en – voor 
ons belangrijk – in de deelname aan 
onderwijs.

FINANCIERING
Het afgelopen jaar hebben we gebruik 
kunnen maken van de bijdragen van de 
Arnhemse Fondsen en van de gelden uit 
de Klijnsma middelen. Deze vormen een 
substantieel deel van onze financiële 
basis, die verder wordt aangevuld met 
bijdragen van de gemeentes waarin wij 
werkzaam zijn Arnhem, Renkum en 
Rheden en met bijdragen van
particulieren en organisaties. 

VRIENDEN VAN LEERGELD
Blij zijn wij met de oprichting van 
Vrienden van Leergeld Arnhem
(www.vriendenvanleergeldarnhem.nl )
mede geïnitieerd door Rotary Rozendaal
-Veluwezoom. De oprichtingsavond was 
een inspirerende bijeenkomst en leidde 
tot een grote mate van betrokkenheid 
bij onze activiteiten.

VERHUIZING
Na bijna 19 jaar gastvrij onderdak te 
hebben gevonden in het pand van de
Vincentius Vereniging Arnhem aan de 
Verlengde Hoflaan, hebben we aan het 

eind van het jaar nieuwe huisvesting 
gevonden aan de Simon Stevinweg.
Een noodzakelijke verhuizing, omdat we 
op het oude adres finaal uit onze jas 
groeiden. 
De verhuizing is voor een belangrijk 
deel gedaan door vrijwilligers van 
Leergeld en van De Keet/Vincentius 
Vereniging Arnhem.  Zij hebben er in 
zeer korte tijd voor gezorgd dat de 
overgang van de werkzaamheden 
nagenoeg vlekkeloos is verlopen. 
We zijn dankbaar voor de steun die wij 
in het verleden hebben ontvangen en 
die ook in de toekomst wordt gewaar-
borgd.

JUBILEUMJAAR
De komende jaren zullen we met passie 
werken aan onze ambities. We gaan 
met elkaar in oktober het 20-jarig 
bestaan vieren met een bijeenkomst in 
Rozet. Tegelijkertijd zijn we druk bezig 
met het ontwikkelen van een nieuw 
strategisch beleid en de professionali-
sering van kantoor en bestuur. Daarbij 
zullen we ons vooral richten op de 
samenwerking met alle organisaties die 
bijdragen aan het vergroten van 
kansengelijkheid voor alle kinderen.
Als bestuur van Leergeld Arnhem- 
Renkum-Rheden bedanken wij alle 
vrijwilligers, stagiaires en medewerkers 
voor het enorme werk dat in 2019 is 
verricht. Ook de organisaties en parti-
culieren die een financiële bijdrage 
hebben geleverd, willen wij bedanken.

Dick van der Meer, voorzitter

Het afgelopen jaar hebben we 5000 
cadeaukaarten uitgegeven aan kinde-
ren om zelf nieuwe kleding en soms 
ook schoolspullen te kopen. Dat is een 
enorm succes geworden, met dank aan 
de gemeentes en Leergeld Nederland 
die dit mogelijk maakten.

Een meisje van 17 ontving haar kleding-
pas en vertelde: ”Wat fijn dat jullie dit 
nu komen brengen. Mijn moeder vertelde
net dat ze geen cadeau voor mijn ver-
jaardag volgende week kan kopen.”
De werkelijke waarde van deze kleding-
bon was voor dit meisje en haar moeder 
vele malen groter dan de geldelijke 
waarde van € 150,-. 
Het feit dat kinderen zelf naar een win-
kel gingen was voor sommigen ook al 
een belevenis op zich.

Een schooldirecteur zag een jongetje 
van 8 jaar zo trots als een pauw rond-
lopen op het schoolplein en vroeg hem 
waarom hij zo blij was. Hij stak zijn been 
omhoog en liet zijn nieuwe Nikes zien. 
Volgens hem kon de directeur ook zulke 
mooie Nikes krijgen, gewoon een pasje 
ophalen bij de gemeente en dan zelf in 
de winkel zulke mooie uitzoeken was 
zijn advies. Dit jongetje had voor het 
eerst nieuwe spullen gekregen.

KLEDING BLIJKT BELANGRIJK
Uit de vele positieve en emotionele 
reacties kunnen wij afleiden dat de zorg 
om nieuwe kleding voor ouders een 
gevoelig onderwerp is, omdat het veel 
voor hun kinderen betekent. Onder-
zoeken geven aan dat kinderen liever 
besparen op eten dan op kleding. Meer 

nog dan bij de verstrekking van fietsen, 
laptops en schoolbijdragen is deze 
bijdrage als een steun in de rug ervaren.
De kantoormedewerkers hebben alle 
zeilen bijgezet om de passen bij de 

KIND- EN KLEDINGPASSEN

gezinnen te bezorgen, maar dat betaalde 
zich ook uit. Het is bijzonder de impact 
van deze actie te ervaren en hoeveel 
voldoening het heeft opgeleverd.

Sam& werkt aan een effectieve samenwerking tussen Fonds Kinderhulp, 
JeugdfondsSport&Cultuur, Jarige Job en Leergeld, met als doel: meer kin-
deren in armoede bereiken en ondersteunen. 
Ouders kunnen zich voor allerlei hulpvragen rondom kinderarmoede via 

deze landelijke website -www.samenvoorallekinderen.nl- aanmelden en 
worden dan doorgelinkt naar lokale initiatieven. 
Sam& biedt voor alle partijen in Arnhem en omgeving een mooie kans om 
meer te bieden aan kinderen die dit nodig hebben.



2019 IN CIJFERS, ALGEHEEL OVERZICHT

Ik sta op de stoep en ik bel aan, niet 
wetend wat ik tegenkom. Het enige wat 
ik weet is dat hier een gezin woont met 
kinderen. De deur gaat open. Ik ga naar 
binnen, doe mijn jas uit en soms ook 
mijn schoenen. Ik schuif aan op de bank 
of aan tafel en er wordt vrijwel altijd 
iets te drinken aangeboden. Ik kijk om 
me heen en krijg een indruk hoe de kin-
deren hier spelen en leren. Het gesprek 
opent met de vraag hoe het met de 
kinderen gaat. Dat breekt het ijs. Soms 
breekt het ijs niet, dan wordt het een 
zakelijk gesprek. Maar meestal wordt 
het gesprek persoonlijk en soms worden 
indrukwekkende ervaringen gedeeld. 

Samen nemen we ook een vragenlijst 
door, waarna het gesprek wordt afge-
rond.  
Ik vertrek en laat iemand achter die in 
spanning zit of Leergeld iets kan bie-
den. Het gesprek heeft voor de zoveel-
ste keer indruk op me gemaakt. Vaak 
zou ik meer willen doen voor dat gezin. 
Thuisgekomen zet ik de aanvraag in ons 
systeem, dan heb ik echt het gevoel iets 
gedaan en laat het van me afglijden. Op 
naar het volgende huisbezoek, mooie 
ontmoetingen. Het huisbezoek betekent 
veel voor ouders. En ook voor mij, dus 
mij zie je voorlopig wel bij Leergeld. 
Diny Wouda, intermediar. 

AANTAL BEREIKTE KINDEREN EN GEZINNEN

 2019 2018  2017

aantal kinderen 3.726 2.820 2.215
aantal gezinnen 2.071 1.314 1.040
waarvan nieuwe gezinnen  501      432     414

AANVRAGEN NAAR GEMEENTE

     Totaal          Arnhem   Renkum Rheden

Totaal 9.867 7.059 1.125 1.683
% t.o.v. 2018 +56,0% +224,7% -19,6% -5,6%

AANVRAGEN NAAR VERSTREKKING

 2019 2018 
onderwijs  
schoolreis/kamp/ouderbijdrage/schoolkosten 1.518 1.321

buitenschoolse activiteiten  583  447 
Sport, muziek, dans, scouting 46
Zomeractiviteiten (kamp, uitje) 194
Zwemabonnement 343 

aanvragen verstrekking in natura  7.194 4.004
fietsproject 1.064 1.020 
computer/laptop 955 1.035
Mobiel 61
Kleding, schoenen, attributen sport/cultuur 276
Kindpas 1.943
Winterkledingpas 2.865
Overige (waaronder kledingpassen 2018)  30 1.949

VOORZIENINGENCHECKS
  Totaal      Arnhem    Renkum Rheden
                        710 557 41 112

DOORVERWIJZINGEN     Totaal         Arnhem         Renkum Rheden

Overheid 362 164 12 186
Wijkteam 132 112 20 --
Kledingbank 211 141    10 60
Rijnstad/Voedselbank 125 76 10 39
Gelrepas 57 35 3 19
Fondsen/stichtingen 347 256 14 77
MBO noodfondsen 109 109 -- --
Jarige Job 660 498 46 116
Actie pepernoot 368 291 20 57
Overig 368 327 4 37
Totaal 2.739 2.009 139 591

AANVRAGEN NAAR LEEFTIJD

     Totaal          Arnhem Renkum Rheden

1-3 jaar 12 8 2 2
4-11 jaar 1.348 882 144 322
12-16 jaar 1.591 1.191 142 258
17-18 jaar 625 459 62 104
> 18 jaar 150 105 16 29

De voorzieningencheck is één van de belangrijkste onderdelen van de Leergeldformule. 
De verschillende, zowel lokale als landelijke voorliggende voorzieningen komen 
aan de orde. Onze intermediairs zijn getraind in de kennis van deze voorzieningen 
en kunnen ook doorverwijzen naar de diverse instanties. In specifieke situaties kan 
ook het kantoor van Leergeld een rol spelen en zonodig contact opnemen met een 
passende instantie, uiteraard altijd alleen met toestemming van het gezin.

DE MENSEN IN ONZE ORGANISATIE

Op vier betaalde krachten na bestaat onze organisatie geheel uit vrijwilligers.
Per 31 december 2019 was de samenstelling van ons team:
• 18 intermediairs voor huisbezoeken
• 1 coördinator
• 6 kantoormedewerkers voor administratief werk en projectondersteuning
• 5  ICT-ers voor de computerverstrekking
• 1 stagiaire sociaal juridische dienstverlening
• 1 stagiaire sociaal maatschappelijke dienstverlening
• 6 bestuursleden *
• 3 adviseurs voor het bestuur

* In 2019 hebben we afscheid genomen van Clara Bartelds en Fons van Osch als 
bestuursleden. Corine Hennekes is na de zomervakantie toegetreden en heeft 
een groot deel van hun taken op haar schouders genomen.

SPONSOREN LEERGELD 2019

In 2019 ondervonden wij weer de steun 
van velen. Zonder anderen tekort te 
doen, willen wij er enkelen uitlichten: 

Gemeentes Arnhem, Renkum en Rheden
Provincie Gelderland
De Spullenbank
Rotary Arnhem Oost
Arentheem College
Het Rhedens 
Fonds Kinderhulp 
St. Het Burger en Nieuwe Weeshuis
Dullertsstichting
Stichting Sint Nicolai Broederschap
Vincentius Vereniging Arnhem
Riki Stichting
Rotary Rozendaal-Veluwezoom
Howden Thomassen Compressors B.V.
Direct Service Groep
Vanbinnenuit B.V.
Waterberg Management B.V.
Arnhemse tandartsen vereniging
Verscheidene parochies en diaconieën

Hartelijk dank aan eenieder! Zonder uw 
bijdragen in geld, materiële zaken en 
inzet is het voor ons onmogelijk ons 
werk voort te zetten. En dat niet alleen!
Uw medewerking is ook een enorme 
morele steun voor al onze medewerkers.

DOELSTELLING 

Leergeld wil op een duurzame manier 
investeren in de participatie en ontwik-
keling van kinderen die zonder extra 
steun aan de zijlijn van de samenleving 
dreigen terecht te komen.
Leergeld Arnhem Renkum Rheden is 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel 09112801.

VRIENDEN VAN LEERGELD ARNHEM

In november werd dit initiatief opgericht. 
Wilt u particulier of met uw bedrijf 
Leergeld voor een langere periode 
duurzaam ondersteunen?
Op www.vriendenvanleergeldarnhem.nl 
vindt u hoe u dit kunt doen.

ERVARING

www.leergeldarnhem.nl


