Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen
STAGIAIRE/LEERKRACHT OVER LEERGELD
ANDERS GAAN KIJKEN
“Ik heb tijdens mijn stage veel geleerd
over armoede. Als ik nu door de stad
loop, kijk ik anders naar de mensen.
Soms zie ik een kind op een te kleine
fiets en dan vraag ik me af wat zich bij
dat gezin afspeelt.
Hebben ze wel genoeg te eten?
Ik kijk anders naar zaken die ik vroeger
vanzelfsprekend vond.
Isabel, stagiaire

DOELSTELLING

“Dankzij Leergeld kon ik voor de Johannesschool een geweldige projectweek
uitwerken voor en met de kinderen. Van
gastlessen, persoonlijke opdrachten en
groepsmissies tot businessplannen om
geld te vermeerderen voor een goed
doel. Zowel kinderen als ouders zijn
uitgedaagd om met elkaar in gesprek te
gaan over geld. Zinvolle en uitdagende
projectweek met een spetterend eindfeest door de kids georganiseerd! Ze
hebben het er nu nog over!”
Janneke, leerkracht Johannesschool

LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN JAARVERSLAG

Kinderen, langdurig in armoede
lopen veel risico’s. Niet alleen
fysieke armoede, maar ook achterstand in sociale en digitale vaardigheden maken het voor deze kinderen moeilijker om mee te doen met
hun leeftijdsgenootjes.
Een toenemend verschil nu wordt
een grotere kloof later.

OPSTAP NAAR WERK, REÏNTEGRATIE EN
WERKERVARING OPDOEN
Binnen Stichting Leergeld Arnhem
Renkum Rheden is er vrijwel altijd plaats
voor vrijwilligerswerk en voor stagaires,
werkzoekenden of deelnemers aan een
reïntegratieproject. Leergeld Arnhem
Renkum Rheden stelt zich mede ten doel
om met een goede begeleiding zorg te
dragen voor een unieke werkervaring.

armoede kent
vele gezichten
maar is lang niet
altijd even zichtbaar...

Stichting Leergeld Arnhem Renkum
Rheden is een erkend leerbedrijf voor
Calibris en ECABO

DANKUWEL VOOR AL UW GIFTEN EN INZET

DANKUWEL

Leergeld wil op een duurzame manier
investeren in de participatie en ontwikkeling 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 activiteiten.
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun
sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als
volwassenen volwaardig participeren
in de samenleving. 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 Renkum Rheden is
een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 09112801.

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 daardoor een bijdrage kan
leveren om armoede en armoedebeleid hoger op vrijwel alle agenda’s
te laten belanden.
Wij bedanken daarom iedereen,
bedrijven, instellingen, fondsen, overheden, clubs, scholen en steeds meer
particulieren, voor hun hulp.
In 2017 ondervonden wij weer de
steun van velen, waarvan wij er enkele willen noemen zonder anderen
te kort te willen doen:

INLEIDING
In Nederland groeien ruim vierhonderdduizend kinderen in armoede op, vaak in eenoudergezinnen. Omdat het in de gezinnen van die kinderen de grootste moeite kost
de eindjes aan elkaar te knopen, is er vaak geen geld voor schoolspullen, laat staan
sportclubs, schetst Klijnsma de situatie. ‘Er zijn kinderen die op hun verjaardag niet
naar school gaan omdat ze niet kunnen trakteren. En zich ziek melden als de klas op
schoolreisje gaat, omdat de bijdrage daarvoor niet betaald is. Dat zijn schrijnende
ervaringen die kinderen tekenen voor het leven. Als je niet mee kan doen met je
vriendjes, dan word je daar geen socialer mens van.’
St. Het Burger en Nieuwe Weeshuis,
Vincentius Vereniging Arnhem, St. Sint
Nicolaï Broederschap, Dullertsstichting,
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van
Utrecht, Nationaal Fonds Kinderhulp,
Armoedefonds, Diabolo ICT, Solid Circle,
Provincie Gelderland, Het Rhedens, Rijn
IJssel College, een groot aantal serviceclubs, het RIKI fonds, Het Beekdal
Lyceum en alle kinderen die iets extra
hebben gedaan om hun leeftijdsgenoten te helpen en meer, veel meer ....

COLOFON
Dit jaarverslag is een uitgave van
St. Leergeld Arnhem Renkum Rheden
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
tel.: 026 4455572
info@leergeldarnhem.nl
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Met dit jaarverslag 2017 brengt het
bestuur van St. Leergeld Arnhem
Renkum Rheden u graag op de hoogte
van ons werk in het afgelopen jaar om
kinderen in armoede te ondersteunen.
JETTE KLIJNSMA GELDEN
Voor Leergeld was 2017 een belangrijk
jaar van overleg en advisering aan de
drie gemeentes over de wijze waarop
de extra rijksmiddelen (Jetta Klijnsma
gelden) voor kinderen in armoede besteed gaan worden. Leergeld is heel erg
blij met deze middelen omdat er nóg
meer hulp geboden kan worden aan de
doelgroep.
In 2017 is hebben wij wederom een groter aantal kinderen kunnen bereiken. De
groei naar een bereik van 2215 kinderen
is met name tot stand gekomen door
extra aanbod met de Jetta Klijnsma
gelden in de gemeenten Renkum en
Rheden. In Renkum zijn laptops en
een OV- vergoeding uitgegeven aan

jongeren in het voortgezet onderwijs.
In Rheden zijn winterkledingpakketten
verstrekt als extra impuls in natura om
de doelgroep te bereiken.
Deze extra verstrekkingen dragen ertoe
bij dat Leergeld beter zicht krijgt op de
problematiek die binnen de gezinnen
aanwezig is. Deze kennis zet Leergeld in
bij diverse overleggen in de gemeentes
waarin wij werkzaam zijn, maar ook bij
overleggen met collega-organisaties.
In Arnhem is in 2017 het plan ‘Kansrijk
opgroeien in Arnhem’ opgesteld door
de wijkteams Leefomgeving.
Doelstelling van dit plan is om te
werken aan een duurzame oplossing
met betrekking tot kinderarmoede. Bij
de voorbereiding op dit plan heeft
Leergeld haar kennis gedeeld en hebben wij advies uitgebracht. Uiteraard
volgt Leergeld de diverse plannen met
betrekking tot kinderarmoede binnen
lees verder op pagina 2

WAT VOOR EXTRA’S HEBBEN WE
DIT JAAR MOGEN DOEN?
• Gezinnen zijn aangemeld bij Onky
Donky: een dagje uit met hele 		
gezin in Ouwehands Dierenpark,
met een speciaal arrangement.
• 100 kerstpakketten uitgedeeld.
• Ongeveer 500 bol.com-bonnen 		
van het Nationaal Fonds Kinderhulp verstrekt aan kinderen voor
een leuk kadootje.
• 250 schoolspullenpassen uitgegeven voor jongeren in het VO.
• Een aantal gezinnen blij kunnen 		
maken met een bezoek aan de 		
Efteling of Burgers Zoo.

MEER INTERMEDIAIRS
Dit jaar hebben liefst 11 vrijwilligers
de intermedairscursus bij Leergeld
gevolgd. Daarmee is er weer een
nieuwe groep intermediairs voorbereid om huisbezoeken op een
zorgvuldige manier af te leggen.
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Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen
de gemeente Arnhem maar wij zullen
onze eigen visie en identiteit behouden.
Het is voor het bestuur van Leergeld
belangrijk dat de extra rijksmiddelen
ook daadwerkelijk bij de beoogde doelgroep, de kinderen terecht komen.
SYMPOSIUM
Leergeld heeft samen met de gemeente
Arnhem op 11 mei 2017 het symposium
‘kinderen langdurig in armoede’ georganiseerd. Hierbij waren de verschillende
wijkteams, het onderwijs en de politiek
aanwezig. Dit symposium is met name
georganiseerd om aandacht te vragen
voor het feit dat kinderarmoede alleen
aangepakt kan worden als alle betrokken
partijen rond ‘het kind’ hierin participeren. Ook werd er om meer aandacht
gevraagd voor de gevolgen die het
opgroeien in armoede voor kinderen
heeft. Machteld Wiersma (beleidsmedewerker van de kinderombudsman) heeft
in haar lezing met als titel ‘De impact van
armoede’ duidelijk uiteengezet dat
armoede het welbevinden van het kind
en de ontwikkeling van jongsaf aan beïn-

VOORZIENINGENCHECK
De Leergeld-formule zorgt voor persoonlijk contact, biedt maatwerk en
maakt optimaal gebruik van bestaande
voorzieningen. Steeds staat het individuele kind centraal en is meedoen het
doel. Tijdens het huisbezoek wordt de
hulpvraag voor het kind besproken en
komt de voorzieningencheck aan de
orde. De voorzieningencheck is één
van de belangrijkste onderdelen van de
Leergeld-formule. De verschillende
lokale en landelijke voorliggende voorzieningen komen aan de orde. Onze
intermediairs zijn hierin getraind en kunnen ook doorverwijzen naar de diverse
instanties. In specifieke situaties kan
ook het kantoor van Leergeld contact
opnemen met een instantie uiteraard
alleen met toestemming van het gezin.

vloedt tot in de volwassenheid.
Haar conclusies:
• Armoede staat niet op zichzelf; is
gelinkt aan diverse problemen en dus
complex en veelzijdig;
• Armoede vraagt daarom om een veelzijdige en integrale aanpak;
• Kinderen in armoede kunnen niet
losgezien worden van hun ouders in
armoede.
EEN NOG GROTER BEREIK
In 2018 verwacht Leergeld meer gezinnen/kinderen te bereiken in samenwerking met de drie gemeentes Arnhem,
Renkum Rheden en Leergeld Nederland.
Onze intentie is de kennis en ervaring
van Leergeld te delen met onze locale
partners en samen te werken in een
gerichte gezinsaanpak om de impact van
armoede op de ontwikkeling van kinderen te verminderen.
Al ons werk zouden we niet kunnen doen
zonder de steun van de Vincentius Vereniging Arnhem, de Arnhemse Fondsen,
de drie gemeentes en een groot aantal

2215 kinderen
bereikt in 2017

sponsoren, maar ook niet zonder al onze
vrijwilligers en medewerkers!
Hartelijk bedankt voor ieders steun aan
Leergeld in 2017.
Blijft u ons steunen in 2018?
Bestuur Stichting
Leergeld Arnhem Renkum Rheden:
Clara Bartelds (interim voorzitter)
Ingrid Roelofs (secretaris)
René van den Broek (penningmeester)
Fons van Osch (PR)
Jacques Stoks (P&O)
Dank zijn wij ook verschuldigd aan onze
adviseurs Hans Kap en Wil van Ginkel en
aan onze notuliste Marieke Westerbeek.

ORGANISATIE
LEERGELD ARNHEM
Alle medewerkers binnen de organi-

satie van Stichting Leergeld Arnhem
worden aangestuurd door coördinator
Anna-Yfke Sleurink. Samen met
Manuela Sichi en Tjitske Westra
behoort Anna-Yfke tot de betaalde
krachten in een team van verder 40
vrijwilligers en stagiaires.
Naast haar dagelijkse taken als
coördinator adviseert en ondersteunt
Anna-Yfke het bestuur met betrekking
tot koers, ontwikkelingen en contacten met de gemeenten en is zij in
hoge mate betrokken bij het project
‘Tegemoetkoming Schoolkosten’.

Samenstelling
per 31 december 2017:
14 vrijwilligers als intermediair
2 vrijwilligers als administratief 		
		medewerker
8 stagiaires sociaal-maatschappe		 lijke dienstverlening
1 stagiaire sociaal-juridische
		dienstverlening
6 ICT-vrijwilligers, computer		verstrekkers
1 stagiare ICT t.b.v. computer
		 update en verstrekking
2 administratief medewerkers
1 coördinator
5 bestuursleden
2 adviseurs van het bestuur
1 notuliste van het bestuur

www.leergeldarnhem.nl

AANTAL BEREIKTE KINDEREN EN GEZINNEN in vergelijking met voorgaande jaren
2017
2016
2015
aantal kinderen
2.215
1.665
1.559
aantal gezinnen
1.314
1.040
1.002
waarvan nieuwe gezinnen
414
312
311

AANVRAGEN 2017 NAAR GEMEENTE EN STATUS
Totaal
Leergeld
gehonoreerd/afgehandeld
3.367
afgewezen
536
nog in behandeling
17
totaal
3.920

Arnhem
1.905
397
13
2.315

Renkum		
322
42
1
365

2014
1.336
847
365

2013
1.056
734
--

Rheden
1.140
97
3
1.240

GEHONOREERDE EN AFGEHANDELDE AANVRAGEN naar verstrekking
incl. aanvragen uit 2016 afgehandeld in 2017 (ter vergelijking aantallen 2016)
onderwijs
schoolreis/kamp/ouderbijdrage/schoolkosten
buitenschoolse activiteiten
aanvragen verstrekking in natura
fietsproject
computer
Kledingpakket (gemeente Rheden)
totaal

906
431

(642)
(222)

955 (794)
493 (394)
582
3.367 (2.052)

VOORZIENINGENCHECKS ONDERVERDEELD NAAR GEMEENTE
Totaal
Gemeente
Leergeld
Arnhem
voorzieningencheck
719 (610)
525 (458)

DOORVERWIJZINGEN ONDERVERDEELD NAAR GEMEENTE
Totaal
Gemeente
Leergeld
Arnhem
Gemeente
250
159
Kledingbank
191
143
Belastingdienst/WTCG e.a.
40
31
Rijnstad/Formulierenbr./Voedselbank
218
171
Gelrepas
33
25
Fondsen/stichtingen
1.019
764
Armoedefonds
55
18
Actie Pepernoot
455
343
overige
176
109
totaal aantal doorverwijzigen
2.437
1.763

Gemeente
Renkum
64 (33)

Gemeente
Rheden
130 (119)

Gemeente
Gemeente
Renkum		 Rheden
11
80
15
33
2
7
17
30
0
8
66
189
9
28
33
79
9
58
162
512

