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Op 1 mei 2000 richtte de Vincentius Vereniging Arnhem 
Stichting Leergeld Arnhem op. In de oprichtingsstatuten 
staat als doel vermeld: “ ….financiële en materiële hulp 
bieden voor kinderen die bij hun ontplooiing tekort komen 
doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende 
financiële bestedingsruimte heeft….”

Inmiddels zijn we twintig jaar later en maken we een 
pandemie op wereldschaal mee. Een pandemie die een 
enorm effect heeft op het dagelijkse leven van mensen en 
van kinderen. Het leidde niet alleen tot een gezondheids-
crisis maar ook tot ingrijpende effecten op de economie en 
daarmee gepaard gaande onzekerheid over werk en 
inkomen.

Voor (schoolgaande) kinderen is/was de grootste klap de 
sluiting van de scholen. Van de ene op de andere dag was de 
vertrouwde omgeving van de klas en de vrienden en 
vriendinnen weg. Kinderen zaten letterlijk en figuurlijk 
opgesloten met hun ouders die verplicht thuis moesten 
werken. Scholen besloten om over te schakelen naar digitaal 
onderwijs. Op dat moment kwam onze stichting in beeld. 
Want veel gezinnen hadden geen laptop/computer voor de 
kinderen beschikbaar om digitaal onderwijs te volgen en 
vaak ook geen goede internet/wifi verbinding. 

Samen met de gemeenten, de scholen, ICT-bedrijven en
giften van computers door zowel bedrijven als 
particulieren zijn we er in geslaagd nagenoeg aan alle 
aanvragen te voldoen.

De coronacrisis had een enorme impact op de werkwijze 
van Leergeld. Achter de voordeur komen –de unieke 
werkwijze van Leergeld– was niet meer aan de orde. 
Ondanks deze beperking hebben we meer dan 4000 
kinderen in Arnhem, Renkum en Rheden geholpen.

De aandacht voor het twintigjarig bestaan van onze
stichting hebben we verlegd naar het jaar 2021. In dit
jubileumjaar willen we de kinderen iets extra’s bieden.
Daarover zullen we nog uitgebreid communiceren.

Onze dank gaat uit naar al onze vrijwilligers en naar de 
mensen en stagiaires op kantoor. Maar gaat ook uit naar 
allen die ons financieel ondersteunden (Gemeenten, 
Fondsen, Vrienden van Leergeld Arnhem Renkum Rheden, 
bedrijven en particulieren). Ten slotte willen wij onze 
ICT’ers, die bergen werk hebben verzet, extra bedanken.

Namens het bestuur van de stichting Leergeld Arnhem
Dick van der Meer, voorzitter
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AANTAL BEREIKTE KINDEREN EN GEZINNEN
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