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Voorwoord 

Kinderen die opgroeien in armoede; met z’n allen vinden we dat dit niet kan. En toch groeit 

1 op de 9 kinderen volgens de laatste cijfers van het CBS op in armoede. In Utrecht alleen 

al zijn naar schatting 12000 kinderen die niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor 

hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Deze kinderen staan letterlijk aan de zijlijn. 

Kinderen die door de omstandigheden van hun ouders nu opgroeien vanuit een 

achterstandspositie krijgen later immers ook weinig kansen om die achterstand in te 

lopen. Leergeld Utrecht is er voor die kinderen die niet mee kunnen meedoen aan sport of 

cultuur, of mee kunnen gaan op schoolreis. Met een team van 15 vrijwilligers en 2 parttime 

coördinatoren zetten we ons elke dag weer in om meer kinderen (weer) mee te laten doen 

voor een gelijke kans op een succesvolle toekomst.  

In 2019 hebben wij bijna 900 kinderen ondersteund. En daar zijn we trots op! Het was een 

jaar waarin we fors hebben ingezet om de samenwerking met onze netwerkpartners te 

intensiveren en onze zichtbaarheid te vergroten. Dit heeft geresulteerd in meer 

solidariteitsfondsen op middelbare scholen, meer donateurs, ruim 250 huisbezoeken, bijna 

300 kinderen meer die we hebben bereikt, en vele leuke acties rondom Sinterklaas en 

Kerst. Ons werk kunnen we natuurlijk niet alleen. Voor directe steun hebben we partners, 

donateurs en fondsen nodig. Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor de bijdragen van de 

Gemeente Utrecht, het Ministerie van SZW, KfHeinfonds, Kinderzorg Utrecht, Ridderlijke 

Duitsche Orde - Balije van Utrecht, Riki stichting, Stichting Elise Mathildefonds, Stichting 

Evert Zoudenbalch, TWST en vele andere bedrijven en inwoners van Utrecht.  

Het komende jaar wordt een bijzonder jaar, want dan vieren we ons 20e verjaardag. 2020 is 

ook een jaar waarin we groei verwachten en zullen inzetten op intensivering van de 

samenwerking met onze ketenpartners. In samenwerking met de Sesam Academie zullen 

we gaan verkennen hoe we deze groei op een goede manier kunnen realiseren. Daarnaast 

zoeken we naar ambassadeurs, particuliere donateurs en bedrijven die ons willen helpen 

en ondersteunen in ons werk, zodat wij onze ambities nu en in de toekomst kunnen blijven 

waarmaken. Want alleen als we ons samen blijven inzetten om kinderen mee te laten doen 

aan school-, sport en cultuuractiviteiten, tellen kinderen straks (weer) mee!  

 

 

Selma Bas, Voorzitter   

  

 

 

 

 

 

 

https://kfhein.nl/
https://www.kinderzorg-utrecht.nl/
http://rdo.nl/
http://rdo.nl/
http://www.rikistichting.nl/
http://www.elisemathilde.nl/
https://www.finportal.nl/stichting-het-evert-zoudenbalch-huis
https://www.finportal.nl/stichting-het-evert-zoudenbalch-huis
https://twst.nl/
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Meedoen op school 

Meedoen op school is voor kinderen niet altijd vanzelfsprekend. Het volgen van het 

onderwijs in Nederland kost geld, soms veel geld. De schoolkosten zijn voor sommige 

ouders moeilijk te betalen, hierdoor dreigt het risico dat de zoon of dochter niet mee mag op 

schoolkamp of met de buitenlandse reis. Naast de schoolkosten zijn er ook de kosten voor 

een laptop of iPad een obstakel om volwaardig mee te doen op school. Naast het reguliere 

onderwijs kan je extra mogelijkheden krijgen om je talenten te ontwikkelen, zoals een 

sportklas of meertalig onderwijs. Ook voor deze extra mogelijkheden worden extra kosten 

gevraagd. Alle kosten die op school worden gevraagd voor het onderwijs, brengen het 

risico van kansen ongelijkheid met zich mee. Dit wil Leergeld Utrecht altijd voorkomen.  

De gemeente Utrecht heeft voor gezinnen met beperkte financiële middelen een U-pas. Voor 

kinderen is er een Kindpakket binnen de U-pas. Voor kinderen op het basisonderwijs is het 

budget €275,-, voor kinderen op het Voortgezet Onderwijs is er een budget van €385,-. Binnen 

het Kindpakket is max. €125,-  beschikbaar voor de schoolkosten. Daarnaast krijg je eenmalig 

de mogelijkheid om een laptop of iPad aan te schaffen, dit kost €350,- van je budget. kregen 

brugklassers een verhoogd budget om ICT (€200,-) en overige leermiddelen aan te schaffen.  

 

Leergeld helpt scholieren 
Leergeld helpt met schoolkosten en bij de 

aanschaf van ICT-leermiddelen wanneer het U-

pas budget ontoereikend is. Ook helpt Leergeld 

Utrecht kinderen zonder U-pas, als de ouders 

onvoldoende inkomen hebben om de 

rekeningen te betalen. Leergeld betaalt dan 

een deel - vaak 75% - van de overige kosten. 

Het valt ons op dat de vraag naar laptops in het 

basisonderwijs toeneemt. Voor het tweede jaar 

op rij ondersteunen we kinderen uit groep 7 & 8 

bij de aanschaf van een laptop.  

Fietsen kunnen één keer per 4 jaar worden 

aangeschaft met U-pasbudget (max. €250,-). 

Leergeld neemt toch regelmatig aanvragen in 

behandeling omdat fietsen te klein zijn, kapot 

gaan of worden gestolen. In 2019 besloten wij 

71 kinderen te helpen, zodat voor hen school, 

sport en cultuur letterlijk bereikbaar werd. 

  

Ons huisbezoek 

Afgelopen jaar bezochten de 

huisbezoekers van Leergeld Utrecht ruim 

250 gezinnen. Allemaal unieke situaties 

waarin hulp nodig is, zodat de kinderen 

kunnen meedoen.  

Tijdens een bezoek ontdekten we vaak dat 

er meer hulp nodig was dan alleen de 

aanvraag voor schoolkosten. Zoals bij 

gezin V. waar we zagen dat hun zoon op 

de grond sliep, omdat er bedframe was. 

Of, gezin K. waar hun dochter in 

aanmerking kwam voor het zwemlespakket 

van de Gemeente. Situaties waar eerst hulp 

werd gevraagd voor andere voorzieningen.  

Dit is de kracht van ons werk. Wij helpen 

gezinnen ook met hulp die geboden wordt 

door andere organisaties. Door de 

bezoeken kunnen we altijd zoeken naar 

passende hulp.  

https://www.u-pas.nl/
https://www.u-pas.nl/kindpakket
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Scholen laten scholieren meedoen 

Leergeld zoekt de samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs om samen met 

hen te wijzen op de rol die zij spelen in het voorkomen dat leerlingen niet kunnen 

deelnemen aan activiteiten. Sinds een aantal jaren werken wij al samen met het Amadeus 

Lyceum, Bonifatius College, Gerrit Rietveld College, en Gregorius College. Sinds 2018 

hebben wij ook de samenwerking met de NUOVO scholen (totaal 10 scholen) in de 

gemeente Utrecht. In 2019 werkten we er aan deze fondsen nog beter te laten werken. 

In de samenwerking dragen scholen zelf zorg voor fondsen voor de eigen leerlingen. Zij 

vullen deze fondsen vanuit een deel van hun reguliere begroting, werven bij andere ouders 

en/of via andere fondsen. Deze solidariteitsfondsen zijn bedoeld om scholieren te 

ondersteunen bij bijvoorbeeld de aanschaf van ICT-middelen en kosten van de 

buitenlandse reizen. De beoordeling van wie recht heeft op ondersteuning is uitbesteed aan 

Leergeld. Wij behandelen de aanvragen volgens onze eigen werkwijze en ondersteunen 

het kind/gezin zo nodig ook met andere zaken.  

Wij zijn erg blij met deze 

ontwikkelingen omdat het 

voorkomen van uitsluiting een 

gedeelde verantwoordelijk is en 

meer kinderen geholpen worden. 

In 2019 werden 220 kinderen 

ondersteund via deze fondsen. 

Dit aantal zal naar verwachting 

de komende jaren verder 

groeien. Een bijkomend voordeel 

van deze samenwerking is dat wij 

beter zicht krijgen op wat scholen 

aanbieden en waar ze tegen aan 

lopen. Hierdoor kan Leergeld 

steeds beter constructief meedenken met beleid rondom de kosten voor het onderwijs. 

Daarnaast merken wij dat scholen zich meer bewust worden van de kosten die zij 

doorberekenen aan ouders en welke activiteiten wel/niet noodzakelijk zijn. Op de lange 

termijn is dit belangrijk om onderwijs zo voor iedereen toegankelijk te houden.  

Een knelpunt in deze samenwerking blijven de grote leveranciers van schoolboeken. Het 

lukt ons nog steeds niet om met deze leveranciers goede betalingsafspraken te maken. Zij 

geven weinig ruimte om vergoedingen van Leergeld eenvoudig te verwerken of tegoeden 

van bijvoorbeeld U-pas meteen in te zetten. Dit zorgt al jaren voor vertraging in verwerking 

van aanvragen en onnodige boetes en stress bij de gezinnen. Soms zijn er lichtpuntjes, 

maar het resultaat is nog niet onze smaak. Het streven is om de komende jaren de 

samenwerking te verbeteren en uit te breiden met de overige middelbare scholen en 

tegelijk te zoeken naar een oplossing voor het soepel verwerken van de financiële steun. 

https://www.amadeuslyceum.nl/
https://www.amadeuslyceum.nl/
http://boni.nl/
https://www.gerritrietveldcollege.nl/
https://gregorius.nl/
https://www.nuovo.eu/
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Meedoen sport en cultuur 

Het U-pas Kindpakket biedt de meeste kinderen de mogelijkheid om te blijven sporten. In 

de zomer van 2019 besloot het college de budgetten op de U-pas aan te passen. Zo heeft 

elk kind de mogelijkheid om éénmaal per vier jaar een fiets te kopen met de U-pas voor 

€250,-. Daarnaast is er éénmalig de optie om in de periode van het Voortgezet Onderwijs 

een laptop te kopen met €350,- van het totale budget. Met een snelle rekensom zie je dat 

als het budget voor de fiets en laptop worden gebruikt, dat er dan voor cultuur en sport 

weinig budget over blijft. Sinds 2018 helpt het Paul Verweel Sportfonds bij de aanschaf van 

sportkleding. Vanaf de zomervakantie kregen wij meerdere aanvragen voor de contributie 

van de sportverenigingen. Het ging om 50 hulpvragen, dit zijn nog geen grote aantallen. 

Wel zien wij dit als zwaluw die de storm aankondigt, omdat we voorheen geen hulpvragen 

voor contributie hoefden goed te keuren. Voor deze problematiek hebben we voor 2020 

extra geld geworven.  

Leergeld had in 2019 geen apart sportbudget, maar ondersteunde wanneer meedoen in het 

geding kwam. In samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp en met behulp van andere 

middelen hebben wij in totaal 132 aanvragen verwerkt voor sportkosten. Dit ging dan vaak 

om specifieke trainingen, evenementen of was het gezin niet in het bezit van een U-pas. 

Leergeld is intermediair voor het Jeugdfonds cultuur. Via dit fonds worden zowel 

contributie/lesgeld als attributen betaald. Het afgelopen jaar zijn 20 aanvragen op het 

gebied van cultuurparticipatie goedgekeurd. Dit aantal blijft al enkele jaren gelijk. 

Veilig kunnen zwemmen is cruciaal in een waterrijk land als 

Nederland. Het is mogelijk om met het U-pasbudget 

zwemles te betalen, maar meestal is het budget 

ontoereikend. Hierdoor krijgen wij al jaren veel aanvragen 

binnen (200). In 2019 is de zwemvangnetregeling van de 

Gemeente Utrecht uitgebreid voor kinderen tot en met 17 

jaar. Dit geeft de kinderen tussen 7 en 17 jaar de ruimte om 

gratis hun A-diploma te halen. In 2019 ondersteunde 

Leergeld 106 kinderen om hun A-diploma te halen. Dit 

aantal is redelijk gelijk gebleven in vergelijking met 2018. In 

2019 kregen wij ook steeds vaker de vraag om 

ondersteuning bij het halen van het B- en C-diploma. Door 

de veranderingen in het U-pasbudget hebben we besloten 

om ook voor deze diploma’s ondersteuning te bieden in 

2020. 

  

https://kinderhulp.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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Meedoen maatwerk 

Leergeld hanteert haar eigen richtlijnen bij het beoordelen van aanvragen en probeert altijd 

maatwerk te leveren. Dit betekent dat wij in uitzonderingsgevallen besloten om bijvoorbeeld 

OV-kosten te vergoeden, bijles te ondersteunen, fietsen voor jonge kinderen te verstrekken. 

Dit besluit werd genomen wanneer er een duidelijke reden was dat het kind kans loopt op 

uitsluiting. Voor uitzonderingen hebben wij over het algemeen geen budget en zijn 

afhankelijk van andere fondsen. In 2019 hebben wij 183 kinderen kunnen helpen door 

samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit is aanzienlijk meer dan in 2018. Wij 

zien dat maatwerk steeds meer nodig is, omdat de problemen voor deze gezinnen ook 

complexer worden.  

Meedoen cijfers 2019 

Het aantal geholpen kinderen is flink gestegen. 

In totaal waren bij het eind van het jaar de 

aanvragen van 871 kinderen toegewezen en/of 

afgerond.  

Met name de kosten voor het voorgezet 

onderwijs bleven stijgen. Daarbij groeide onze 

bijdrage aan sportkosten en overige welzijn als 

OV-kosten en een bril. In de meeste gevallen 

was onze bijdrage 75% van de totale kosten. 

Leergeld verwerkte ook aanvragen waar geen 

geld voor werd overgemaakt. Deze kosten zien 

we wel in het overzicht hiernaast, maar niet in onze jaarrekening. Door samenwerking met 

scholen werd een fors deel van de schoolkosten gedekt uit de solidariteitsfondsen.  

 

De aanvragen voor zwemles voor kinderen van 7 jaar en ouder bleef groot. Met 

terugwerkende kracht krijgt Leergeld van de Gemeente Utrecht de uitgekeerde gelden 

terug voor deze kinderen, omdat zij immers in 2019 recht hadden op de 

zwemvangnetregeling. Door de bekendheid van de regeling verwachten wij een afname 

van aanvragen in 2020 voor het A-diploma.  
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Meedoen mogelijk gemaakt 

Dit werk kunnen wij niet alleen, hiervoor hebben we partners, donateurs en fondsen nodig. 

Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor de inzet van de fondsen en de Gemeente 

Utrecht. Leergeld Utrecht kreeg een bijdrage van €80.000 van de Gemeente Utrecht 

waarmee een groot gedeelte van onze organisatiekosten wordt betaald. Voor directe steun 

aan de kinderen zijn wij van afhankelijk van verschillende fondsen en bijdragen van 

particulieren. In 2019 kregen wij, via Leergeld Nederland, een subsidie van het ministerie 

SZW om meer kinderen te kunnen helpen. Naast de subsidie konden wij rekenen op steun 

van het KfHeinfonds, Kinderzorg Utrecht, Ridderlijke Duitsche Orde - Balije van Utrecht, 

Riki stichting, Stichting Elise Mathildefonds, Stichting Evert Zoudenbalch, TWST en 

verschillende acties van bedrijven en inwoners van Utrecht. 

De solidariteitsfondsen van de scholen groeiden in 2019 en worden steeds belangrijker. 

Een groot deel van de schoolkosten, zoals reizen en ICT-middelen kunnen wij betalen uit 

deze fondsen. Voor de solidariteitsfondsen hielpen wij in totaal 220 kinderen met 295 

aanvragen.  

Daarnaast bemiddelden wij voor verschillende fondsen zoals Nationaal Fonds Kinderhulp 

(203 aanvragen), Jeugdfonds Sport & Cultuur (29 aanvragen), Paul Verweel sportfonds (25 

aanvragen). In totaal konden wij voldoende fondsen genereren naast de subsidie van de 

Gemeente Utrecht om de kinderen te ondersteunen en de organisatiekosten te dekken.  

Op aanvraag kunnen wij de jaarrekening toesturen waarin de cijfers verder zijn uitgewerkt.  

Meedoen extra 

In het afgelopen jaren groeit onze samenwerking 

met fondsen en partners. Door deze 

samenwerking  hebben wij door samenwerking 

veel extra dingen kunnen doen. Zoals de 

samenwerking met Jarige Job. Wij kunnen 

gezinnen eenvoudig aanmelden voor een 

verjaardagspakket voor hun kinderen van 4 tot 

en met 12 jaar. In het jaar 2019 zijn er ruim 250 

nieuwe gezinnen aangemeld bij Jarige Job en 

werden maandelijks meer dan 40 pakketten 

verstuurd.   

Daarbij werken we al enkele jaren samen met het Armoedefonds. Hierdoor kregen 150 

kinderen een schoolspullenpas ter waarde van €50,-. Dit budget kon worden gebruikt, voor 

pennen, etui, agenda en dergelijken. Via Taal doet Meer hebben we 30 passen verdeeld, 

aan kinderen die meedoen aan het project School is Cool.  

  

“Via deze weg wil ik jullie énorm 

bedanken voor het goed gevulde 

kerstpakket, mijn complimenten over 

de bruikbare eetbare spulletjes!! 

Sinterklaas was echt  dit jaar goéd 

gevierd dankzij jullie bon. Ik heb wat 

leuks uitgezocht voor mijn drie kids. Ze 

hadden wensen voor bepaalde spelletjes 

die ik mooi liet uitkomen!” 

https://kfhein.nl/
https://www.kinderzorg-utrecht.nl/
http://rdo.nl/
http://www.rikistichting.nl/
http://www.elisemathilde.nl/
https://www.finportal.nl/stichting-het-evert-zoudenbalch-huis
https://twst.nl/
https://kinderhulp.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht-cultuur/
http://paulverweelsportfonds.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
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In het najaar konden wij door de Actie Pepernoot van Kinderhulp 200 gezinnen, met 340 

kinderen blij maken met één of meerdere cadeaubon(nen) en deelden wij rondom kerst 100 

kerstpakketten uit namens Riki Stichting. Waar nodig zorgden wij voor een verwijzing naar 

organisaties als Speelgoedbank de Meern, Big Brothers Big Sisters, Stichting Babyspullen, 

Uitgestelde Kinderfeestjes. En natuurlijk wezen wij mensen waar nodig op de 

mogelijkheden als het Buurtteam, U-pas etc.  

In 2020 vieren wij ons twintig jarig bestaan. In het kader van onze verjaardag willen wij 

“onze” kinderen nog wat extra’s geven. Ook voor dit extraatje is samenwerking nodig. Heeft 

u een tip, dan horen wij het graag! 

Plannen en ambities 

Met de mooie resultaten van 2019 kijken wij met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. Het 

wordt een bijzonder jaar, want in 2020 vieren wij ons twintig jarig bestaan! Een moment om 

te vieren, maar ook om stil te staan bij de problematiek waar we ons voor inzetten. In 2017 

stelden we ons het doel om te groeien naar de ondersteuning voor 1000 kinderen. Deze 

ambitie laat zien dat de problemen rondom meedoen op school, met sport en cultuur niet 

afnemen. In Utrecht groeit 1 op de 8 kinderen op in een gezin met armoede, dat zijn 

ongeveer 12.000 kinderen. Hoewel de ambitie van 1000 kinderen voor ons een 

verdubbeling betekende in het werk, laten cijfers zien dat de “doelgroep” groter is. Wij 

kijken dit jaar verder dan onze ambitie. Zo voeren we verkennende gesprekken met een 

adviseursbureau voor vrijwilligersorganisaties, Sesam Academie, die ons kan laten zien 

waar Leergeld Utrecht aan moet werken om meer dan 1000 kinderen te helpen. Daarnaast 

zoeken we naar ambassadeurs, particuliere donateurs en bedrijven die ons willen helpen 

en ondersteunen in ons werk en onze ambitie.  

 

In ons werk is samenwerking ontzettend belangrijk. Uit een onderzoek van Sam& blijkt dat 

ruim 50% van de ondervraagden niet weet waar ze hulp kunnen vinden voor hun kinderen, 

als er sprake is van armoede. Al deze kinderen zitten op school, veel kinderen zijn lid van 

een sport- of cultuurvereniging en veel gezinnen worden begeleid door een buurtteam of 

andere formele zorg. Daarom blijven we tijd investeren om de relaties met scholen en 

buurtteams te versterken, zodat wij goed en sneller gevonden worden.  

 

Een recente ontwikkeling is dat de budgetten op de U-pas zijn veranderd. Het kan zijn dat 

kinderen eenmalig bijna hun volledige budget uitgeven aan een laptop of een fiets. Hierdoor 

komen de contributie voor sport of cultuur en de schoolbijdrage onder druk te staan. Aan 

het einde van 2019 kregen we hier ook meerdere aanvragen voor. Voor 2020 zijn extra 

fondsen aangevraagd, zodat we ondersteuning kunnen geven als het U-pasbudget op is.  

 

Zoals gezegd richten we ons in 2020 op het vinden van bedrijven en particuliere donateurs. 

Tijdens onze verjaardag op 3 november willen we een aantal bedrijven bekend gaan 

maken. Deze donateurs helpen ons om meer kinderen te ondersteunen. Tegelijkertijd 

kunnen wij wat terugdoen voor deze mensen, zoals het Leergeld Café en jaarlijkse receptie 

met andere donateurs en bedrijven. 

 

Wij hebben ontzettend veel zin in het jaar 2020, met nieuwe energie en frisse blik. 

https://kinderhulp.nl/actiepepernoot/
http://rikistichting.nl/
http://www.speelgoedbankdemeern.nl/
http://www.bbbsutrecht.nl/over-ons
https://stichtingbabyspullen.nl/
https://www.uitgesteldekinderfeestjes.nl/
https://www.buurtteamsutrecht.nl/
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Leergeld achter de schermen 

Leergeld Utrecht is als organisatie constant in beweging. In onze werkwijze zit veel 

flexibiliteit, in ons werkveld zijn voortdurend veranderingen en regelingen voor onze 

doelgroep worden geregeld aangepast. Met deze veranderingen houden wij voortdurend 

rekening en zoeken we naar onze weg, zodat alle kinderen kunnen meedoen. 

Achter de schermen zijn we ook druk geweest met ons PR en Communicatie. In 2019 werd 

door de school X11 een prachtig filmpje gemaakt. Naast het filmpje hielpen studenten van 

het Grafisch Lyceum Utrecht met het verbeteren van ons gebruik van de Sociale Media. 

Deze twee samenwerkingen leverden mooie resultaten. Onze film vind u hier:  

Om ons werk te kunnen doen, is de inzet van de vrijwilligers van onschatbare waarde. 

Jaarlijks zetten zo’n 15 vrijwilligers zich wekelijks in voor onze stichting. Onze vrijwilligers 

behandelen alle aanvragen, gaan op huisbezoek en ondersteunen bij de financiële 

administratie. Leergeld Utrecht wordt gecoördineerd door twee parttime medewerkers. Zij 

sturen de vrijwilligers aan, hebben contact met de gemeente, werken mee aan projecten in 

de stad, zoeken verbinding met partners en andere fondsen, daarbij zorgen zij voor de 

communicatie, fondsenwerving en voor beleid.  

Door onze steeds beter functionerende backoffice 

is Leergeld Utrecht goed te bereiken via de 

telefoon en per e-mail. In 2019 hebben we ruim 

250 huisbezoeken gedaan, zodat we de gezinnen 

en de kinderen zo goed mogelijk kunnen 

ondersteunen! In al deze bezoeken kijken de 

huisbezoekers verder dan alleen onze eigen hulp. 

In veel situaties is er extra hulp nodig, zodat 

zaken rondom schulden en participatie goed 

worden aangepakt. Bijna alle aanvragen werden 

in 2019 binnen 2 weken verwerkt.   

Leergeld heeft een onbezoldigd bestuur (7 leden) dat regelmatig bijeen komt om samen 

met de coördinatoren lopende zaken te bespreken en plannen te maken. Tevens is er een 

comité van aanbeveling. In het kader van professionalisering en vergroten van 

zichtbaarheid hebben wij in 2018 onze website vernieuwd en onze huisstijl aangepast aan 

de landelijke stijl. Elk kwartaal zijn nieuwsbrieven verstuurd aan onze 

samenwerkingspartners en relevante contacten.  

  

https://leergeldutrecht.nl/nieuwe-film-van-leergeld/
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Nu meedoen is straks meetellen 

Leergeld helpt! 

In Utrecht leeft één op de acht kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële 
redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij 
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, want nu 
meedoen is straks meetellen! 

Stichting Leergeld Utrecht ondersteunt gezinnen met een laag inkomen in de gemeente 
Utrecht. Leergeld helpt bij het bekostigen van binnen-en buitenschoolse activiteiten als 
zwemles, laptops, schoolkosten, excursies. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, 
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

 

 

Kennismaken ?  

Kijk op www.leergeldutrecht.nl 

Postbus 13168 
3507 LD Utrecht 

030-7370332  
(maandag/donderdag 10.00-13.00) 

info@leergeldutrecht.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Leergeld Utrecht is lid van de vereniging Leergeld Nederland en werkt samen  

met andere organisaties in het netwerk Sam&. 

http://www.leergeldutrecht.nl/
mailto:info@leergeldutrecht.nl
http://www.leergeld.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/

