maart 2022

Alle kinderen mogen meedoen..
want nu meedoen is straks meetellen.

JAARVERSLAG 2021
Dit voorwoord voor het jaarverslag 2021 schrijf ik in een
periode van grote onrust. De maatregelen in het kader van de
coronapandemie zijn op hun retour en vervolgens zijn we
overvallen door de inval in Oekraïne. Dagelijks zien we beelden
van verwoeste huizen en steden. We zien moeders met hun
kinderen die vluchten met bijna niets anders dan een plastic
zak met wat spullen. De grote ogen van de kinderen waarin de
ontzetting staat hebben grote impact op mij. Dit alles heeft een
grote impact op onze samenleving. Naast de angst dat het
conflict niet beheersbaar is, maar ook de angst dat de toekomst
op het spel staat. Dit alles zal een nog groter beroep doen op
onze menselijkheid, op compassie.

Als Stichting Leergeld Arnhem weten we wat compassie
betekent. Vanuit compassie nam de Vincentius Vereniging in
Arnhem in 2000 het besluit om Leergeld op te richten. In
eerste instantie in Arnhem -vandaar de officiële naam Stichting
Leergeld Arnhem- maar al snel ook Renkum en Rheden.
Compassie met kinderen en gezinnen die met armoede te
maken hebben en die ondersteuning nodig hebben om zich
sociaal en maatschappelijk te kunnen ontwikkelen. Vanaf 2000
zijn we onderdeel van een groot netwerk van organisaties
geworden en worden we gezien als een betrouwbare en
professionele bondgenoot.
LAPTOPS/COMPUTERS
Ondanks de coronacrisis hebben we in 2021 weer veel
kinderen/gezinnen kunnen helpen met een laptop/computer.
Het aantal kinderen dat we geholpen hebben bleef wel achter
bij de verwachte groei. Vanwege die coronacrisis moest het
aantal huisbezoeken immers worden beperkt. Inmiddels is actie
ondernomen om het aantal intermediairs uit te breiden om het
aantal huisbezoeken weer op peil te krijgen en liever nog te
vergroten, want de armoede is niet afgenomen!
FIETSEN
Door de samenwerking met Rotary-Oost, Siza en Pro-Persona
hebben we veel kinderen kunnen helpen met een fiets.
Daarnaast hebben we ook gezinnen geholpen met een kleding-

pas. Opnieuw hebben veel vrijwilligers zich ingezet om dit
mogelijk te maken. Ondanks alle door corona beperkende
maatregelen hebben we toch ruim 3700 kinderen geholpen.
MEER ACTIVITEITEN
Door de coronacrisis hebben we het twintigjarig bestaan van
LGA anders moeten invullen dan we ons voorgenomen hadden.
We hebben ons gericht op de kinderen die we helpen. Samen
met de schrijfster van het boek “De bende van Superanders”
zijn we bij een aantal basisscholen gestart met het uitdelen van
het boek. Daarnaast bieden we scholen een korte training aan
in het gebruik van het boek in de klas. Dit werd o.a. mogelijk
gemaakt door een gift van de Ridderlijke Duitse orde.
Voor de oudere kinderen op het VMBO zijn er klimworkshops
georganiseerd in combinatie met een workshop “Lifeskills”.
In de zomer van 2021 heeft Leergeld geparticipeerd in de
zomeractiviteiten van Rozet. Door de coronamaatregelen
lopen nog een aantal van deze jubileum activiteiten door tot
in 2022.
ARMOEDEBELEID
Tenslotte zijn er gemeentelijk invloedrijke ontwikkelingen op
gang gekomen. Er is in Arnhem een lokaal Armoedebeleid
vastgesteld en tevens een nota Jeugdbeleid.
Leergeld wordt vanzelfsprekend bij de implementatie van dit
beleid betrokken. In het najaar van 2021 is het rapport “Naar
een duurzame aanpak van kinderarmoede” van het Verweij
Jonker instituut gepresenteerd. Dit rapport helpt alle
betrokkenen bij kinderarmoede om samenwerking inhoudelijk
meer gestalte te geven. De samenwerking met de gemeenten
Rheden en Renkum willen we in 2022 intensiveren.
Als bestuur zijn wij veel dank verschuldigd aan al die personen
en organisaties die LGA ondersteunen, zowel financieel als
materieel. In het bijzonder de Arnhemse Fondsen, de
Vincentius Vereniging en de gemeente Arnhem.
In 2021 hebben we afscheid genomen van onze bestuurssecretaris mevr. Ingrid Roelofs. Meer dan twintig jaar is zij een
drijvende kracht achter LGA geweest. Wij zijn haar veel dank
verschuldigd. Zonder al die vrijwilligers -intermediairs, kantoormedewerkers, ICT’ers en stagiaires- hebben we nooit zulke
resultaten kunnen bereiken.
Tot slot mag niet onvermeld blijven de enorme steun die wij
weer mochten ontvangen van Rotary Rozendaal Veluwezoom
en de ‘Vrienden van Leergeld Arnhem Renkum Rheden”.
Mede namens alle bestuursleden,
Dick van de Meer, voorzitter

2021 in cijfers
AANTAL BEREIKTE KINDEREN EN GEZINNEN

AANTAL HUISBEZOEKEN

Totaal aantal kinderen: 3773

Totaal aantal huisbezoeken: 148
Voorzieningencheck via telefoon: 410

Totaal aantal gezinnen: 2041
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AANTAL KIND-/KLEDINGPASSEN

AANTAL DOORVERWIJZINGEN
Gemeentes, wijkteams,
gebiedsteam etc.

Totaal aantal kind-/kledingpassen: 2988
Totaal aantal doorverwijzingen: 3856

Gelrepas, voedselbank,
kledingbank, fondsen etc.

800
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Jeugdfonds sport/cultuur,
Jarige Job, F. Kinderhulp

VERSTREKTE VOORZIENINGEN
Onder overige vallen:
• vakantiepakketten en zomerkampen;
• kleding en attributen ten behoeve van sportbeoefening;
• smartphones;
• zwemabonnementen.
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