
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

2016 was een bewogen jaar voor Leergeld, waarin een toename van het aantal 
aanvragen liet zien hoe de economische crisis doorwerkte in de tekorten bij de 
gezinnen. Kinderen die niet op zwemles konden, jongeren in het voortgezet 
onderwijs die niet mee op schoolreis konden, of kinderen bij wie een sport of 
culturele activiteit stopgezet moest worden door hun ouders bij gebrek aan geld. 
Juist die gezinnen, waar ouders werkeloos raakten of als ZZP’er onvoldoende 
inkomsten konden genereren, hadden te kampen met forse veranderingen in 
het besteedbaar inkomen. De eerste levensbehoefte, een dak boven het hoofd, 
kleding, eten en drinken, gaan dan voor. 

Steun in de rug
Kinderen die onvoldoende toegerust 
zijn om een diploma te halen op school 
zijn de toekomstige volwassenen 
zonder werk. Helaas waren er in 2016 
aanvragen bij Leergeld van gezinnen 
die dakloos waren geraakt doordat de 
schulden niet meer op te lossen waren. 
Leergeld kon die kinderen even uit de 
schrijnende situatie halen door ze met 
een zomerkamp of fietsvakantie met 
Ome Joops Tour mee te laten gaan. 
Even er tussenuit en kunnen lachen 
met leeftijdgenoten geeft kinderen een 
steuntje in de rug. 

Meer medewerkers
Door de toename van het aantal aan-
vragen voor fietsen en computers heeft 
het bestuur Manuela Sichi als tweede 
betaalde kracht in dienst genomen. 
Anna-Yfke Sleurink (coördinator) en 
Manuela (front-office) zorgen samen er 
met 26 vrijwilligers voor dat kinderen 

beter en meer tot hun recht kunnen 
komen binnen het onderwijs en vrije-
tijdsbesteding.

Recente studies en rapporten laten 
zien dat er nog steeds een sterke 
toename van sociale uitsluiting door 
armoede bij kinderen is. Ook in de 
gemeente Arnhem is dat het geval. 
Opgroeien in armoede leidt veelal tot 
mentale, sociale en motorische ach-
terstanden die nauwelijks meer in te 
halen zijn. 

Leergeld wil voor deze kinderen het 
verschil blijven maken door achter de 
voordeur ouders te steunen, te motive-
ren en door te verwijzen naar de juiste 
organisatie(s) om hen verder te helpen. 
De intermediairs bij Stichting Leergeld 
zijn geschoold om te signaleren en de 
kracht bij ouders aan te boren om hun 
situatie te verbeteren met de juiste 
hulp.                           verder op pagina 2 

Kinderen in 
armoede kent 
vele gezichten

JAARVERSLAG 2016
Nauwere samenwerking met de 
gemeente Arnhem

In het kader van het nieuwe project 
‘Tegemoetkoming Schoolkosten’,
waarbij Leergeld een belangrijke rol 
speelt op verzoek van de gemeente 
Arnhem, heeft in november een eerste 
bijeenkomst plaatsgevonden met een 
groot aantal schooldirecteuren van 
het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs uit de gemeente Arnhem. 
Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan 
bij het thema ‘’Ongelijke kansen in het 
Onderwijs’’. 
Samen met de onderwijsinspectie is 
hierop aan de hand van een presenta-
tie en discussie dieper ingegaan:
Armoede leidt door verschillende 
oorzaken vaak tot een lager opleidings-
resultaat dan op grond van aanleg mag 
worden verwacht.

Alle aanwezigen vonden het prettig 
elkaar op deze wijze te ontmoeten en 
van gedachten te wisselen over deze 
problematiek. 
De oorzaken van de ongelijkheid zijn 
divers en complex. Leergeld en de 
gemeente Arnhem hopen door het op 
gang brengen van het gesprek binnen 
en tussen scholen een grotere bewust-
wording te creëren.

In 2017 zal met een symposium in mei 
nader en voor een breder publiek aan-
dacht aan deze problematiek worden 
gegeven.
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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 heeft als doelstelling het 
voorkomen van sociale uitsluiting van 
kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Leergeld biedt 
kansen aan kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activi-
teiten. Hierdoor kunnen ook deze 
kinderen hun sociale vaardigheden 
en kennis zo optimaal mogelijk ont-
wikkelen en later als volwassenen 
volwaardig participeren in de samen-
leving. Door deze kinderen niet buiten 
te sluiten, wordt bovendien voorkomen 
dat de maatschappij er later duur 
‘leergeld’ voor gaat betalen. Het motto 
van Leergeld is: “Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks 
meetellen.”

Leergeld Arnhem is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Leergeld 
Arnhem staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 
09112801.

www.leergeldarnhem.nl Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

DANKUWEL 

Leergeld kan niets zonder bijdragen 
in geld, materiële zaken en inzet van 
velen. Het is tevens de morele steun 
voor al onze vrijwilligers om door te 
gaan. Gelukkig mogen we ervaren dat 
Leergeld dankzij haar werk steeds 
meer in de belangstelling komt te 
staan en er mede voor zorgt dat 
armoede en armoedebeleid hoger op 
vrijwel alle agenda’s zijn beland.

Wij bedanken daarom iedereen, 
bedrijven, instellingen, fondsen, over-
heden, clubs, scholen en steeds meer 
particulieren, voor hun hulp. 

In 2016 ondervonden wij weer de 
steun van velen, waarvan wij er en-
kele willen noemen zonder anderen 
te kort te willen doen:

St. Het Burger en Nieuwe Weeshuis, 
Vincentius Vereniging Arnhem,
St. Sint Nicolaï Broederschap, 
Dullertsstichting, Ridderlijke Duitsche 
Orde Balije van Utrecht,  Gemeentes 
Arnhem, Renkum en Rheden, diverse 
diakoniën, st. Dorodarte, Ronde Tafel 
Rheden, Rotary Veluwezoom, Soropti-
misten Doetinchem-IJsseloever, het 
Armoedefonds Den Bosch, Waterberg 
Management, Arnhem Helpt en meer, 
veel meer .... 

DANKUWEL VOOR AL UW GIFTEN EN INZET

STAGIAIRES NOA EN DJO OVER LEERGELD
“Stichting Leergeld draagt niet alleen 
zorg voor het verstrekken van fietsen, 
computers en bepaalde subsidies. 
Wij zijn ook een luisterend oor voor 
de cliënten. Die vertellen veelal hun 
persoonlijke verhaal aan ons en stellen 
zich hierbij open op. In de periode dat 
ik bij Leergeld stage heb gelopen, heb 
ik een persoonlijke groei doorgemaakt. 
Ik heb veel geleerd, zowel van clienten 
als van mijn collega’s. Ik heb o.a. ge-
leerd om betrokken te zijn, maar toch 

ook afstand te bewaren.
Mijn stageplek was erg passend en hel-
pend bij mijn opleiding en ik schat in 
dat de ervaringen die ik heb opgedaan 
ook zinvol zijn bij mijn vervolg oplei-
ding.” Noa

“Ruim anderhalf jaar loop ik stage bij 
stichting Leergeld. Terugkijkend op 
deze periode zie ik een enorme per-
soonlijke groei. Het eerste jaar was ik 
vooral bezig met de voorzieningen en 

deed ik de huisbezoeken voor de des-
betreffende aanvraag. Inmiddels is hier 
enige verandering in gekomen. 

Naast de aanvragen inventariseren 
tijdens het huisbezoek, bied ik (zo 
nodig) ook een laagdrempelige vorm 
van dienstverlening aan. Ik probeer de 
client te ondersteunen, aan te moedi-
gen en inzicht te geven in de situatie. 
Altijd staat het belang van de client 
voorop.” Djo
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Verdere samenwerking
Samenwerking met de voedselbank, 
kledingbank, jarige Job, de Arnhemse 
fondsen, Ome Joops Tour en de sociale 
wijkcoaches is in 2016 verder uitgerold.

Tegemoetkoming Schoolkosten
Kinderen van laagopgeleide ouders 
die moeten opgroeien in armoede, 
volgen vaker onder hun niveau onder-
wijs, omdat deze kinderen niet over 
voldoende middelen en steun van hun 
ouders beschikken. Met het primair- en 
voortgezet onderwijs in Arnhem zijn 
door Leergeld binnen het project ‘Tege-
moetkoming schoolkosten’ afspraken 
gemaakt over de schoolgelden. 
Anne-Yfke Sleurink is als coördinator 
de drijvende kracht binnen Leergeld die 
scholen aanzet om kinderen in armoe-
de evenveel kansen te bieden. 

Onderwijskloof
Kansenongelijkheid in het onderwijs
was het thema dat in november 2016
schooldirecteuren, gemeente Arnhem
en Leergeld en de onderwijsinspectie  

samengebracht. In rondetafelgesprek-
ken is er met elkaar gesproken over in-
zet voor toenemende kansengelijkheid.
Het tegengaan van kansenongelijkheid 
is voor Leergeld een zeer belangrijk 
onderwerp om te agenderen.
Kansenongelijkheid uit zich op veel 
vlakken, ook op het terrein van leer-
middelen. Een computer, laptop of 
tablet behoort dan ook steeds vaker 
tot de aanvragen bij Leergeld omdat 
menige school dit verwacht als een 
eigen inbreng.

Als bestuur kunnen we met trots 
zeggen dat de vrijwilligers van de ICT 
gezorgd hebben dat in 2016 394 kinde-
ren een computer hebben gekregen. 
Trots zijn wij ook op alle kantoorme-
dewerkers, intermediairs en stagiaires 
die zich inzetten om kinderen mee te 
laten tellen in de maatschappij. Want 
de missie van Leergeld blijft “Alle 
kinderen mogen meedoen, want nu 
meedoen is straks meetellen”.

Rest nog namens het bestuur onze 
dank uit te spreken naar onze advi-
seurs Hans Kap en Wil van Ginkel en 
naar Marieke Westerbeek, Arjan Sleu-
rink en Carla Schoutrop die ieder met 
hun eigen specialiteit Leergeld keer op 
keer bijzonder van dienst zijn. Zonder 
hun steun en die van de gemeenten, 
alle fondsen en organisaties met wie 
wij samenwerken konden wij niet 
voortbestaan.

Bestuursleden: 
Ingrid Roelofs (secretariaat)
René van den Broek (penningmeester) 
Fons van Osch (PR) 
Jacques Stoks (P&O)
Clara Bartelds (interim voorzitter)

www.leergeldarnhem.nl

VOORZIENINGEN
CHECK
De voorzieningencheck is één van de 
speerpunten van Leergeld. Omdat onze 
intermediairs achter de voordeur ko-
men, is er de mogelijkheid om samen 
met het gezin naar alle voorliggende 
voorzieningen te kijken.
Onze intermediairs zijn daarop getraind 
en kunnen -altijd met instemming van 
het gezin- doorverwijzen danwel infor-
matie achterlaten zodat het gezin zelf 
contact kan opnemen met betrokken 
instanties.
Veel sociale en maatschappelijke 
hulpverleners én de gemeentes onder-
kennen dit en zien Leergeld dan ook 
steeds meer als een belangrijke speler 
in de bestrijding van armoede.

ORGANISATIE LEERGELD ARNHEM

Alle medewerkers binnen de organi-
satie van Stichting Leergeld Arnhem 
worden aangestuurd door coördinator 
Anna-Yfke Sleurink. Zij en Manuela 
Sichi zijn de betaalde krachten in een 
team van verder 34 vrijwilligers en 
stagiaires. 

Naast haar taken als dagelijks
coördinator adviseert Anna-Yfke het 
bestuur met betrekking tot koers, 
ontwikkelingen en contacten met 
de gemeenten en is zij in hoge mate 
betrokken bij het project ‘Tegemoet-
koming Schoolkosten’.

Samenstelling 
per 31 december 2016:
 11 vrijwilligers als intermediair
 1  vrijwilliger als administratief   
  medewerker
 7  stagiaires sociaal-maatschappe- 
  lijke dienstverlening
 6  ICT-vrijwilligers, computer-
  verstrekkers
 1  stagiare ICT t.b.v. computer
  update en verstrekking
 1 front-office medewerker
 1  coördinator
 5  bestuursleden
 2 adviseurs van het bestuur
 1 secretaresse van het bestuur

AANTAL BEREIKT in vergelijk met voorgaande jaren
 2016  2015  2014  2013  2012
aantal kinderen 1.665 1.559 1.336 1.056 970
aantal gezinnen 1.040 1.002 847 734 688
waarvan nieuwe gezinnen 312 311 365 -- --

AANVRAGEN 2016 NAAR GEMEENTE EN STATUS
     Totaal
    Leergeld          Arnhem               Renkum Rheden
gehonoreerd/afgehandeld 2.052 1.500 177 375
afgewezen 493 391 16 86
nog in behandeling 48 44 1 3
totaal 2.593 1.935 194 464

GEHONOREERDE EN AFGEHANDELDE AANVRAGEN naar verstrekking
incl. aanvragen uit 2015 afgehandeld in 2016

onderwijs  
schoolreis/kamp/ouderbijdrage/schoolkosten 642

buitenschoolse activiteiten 222
aanvragen verstrekking in natura 
fietsproject 794   
computer 394
totaal  2.052

VOORZIENINGENCHECKS NAAR GEMEENTE
     Totaal         Gemeente              Gemeente            Gemeente
    Leergeld          Arnhem               Renkum      Rheden
voorzieningencheck 610 458 33 119

DOORVERWIJZINGEN NAAR GEMEENTE
    Totaal         Gemeente              Gemeente            Gemeente
    Leergeld          Arnhem               Renkum Rheden
Gemeente 254 167 2 85
Kledingbank 156 128 3 25
Belastingdienst/WTCG e.a. 37 12 1 24
Rijnstad/Formulierenbr./Voedselbank 82 67 3 12
GelrePas 34 19 2 13
Fondsen/stichtingen 356 282 8 66
overige 219 147 6 66
totaal aantal doorverwijzigen 1.138 822 25 291


