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Leergeld Utrecht wint de Utrechtse Vrijwilligerstrofee! 

“Stichting Leergeld Utrecht maakt waanzinnig veel impact voor kinderen voor heel de stad, een leven lang. En bereikt niet alleen 
het kind, maar ook de directe omgeving’, aldus de jury van de Utrechtse vrijwilligersprijs. ‘Ze komen bij de mensen thuis en zien 

zo veel van de thuissituatie. Leergeld Utrecht biedt kansen aan kinderen die anders aan de zijlijn staan.” 

Met deze motivatie van de jury ontving Leergeld Utrecht op 7 december de Utrechtse vrijwilligerstrofee, de 
gemeentelijke waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in de stad Utrecht. 

Leergeld Utrecht ontvangt de prijs omdat de stichting het mogelijk helpt maken dat kinderen uit gezinnen die 
het financieel niet breed hebben, kunnen deelnemen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Zo kregen 
1.300 kinderen sinds de uitbraak van het coronavirus een laptop, zodat ze op een goede manier 
thuisonderwijs kunnen volgen. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2.500,- verbonden. 

Dit bedrag zetten we graag in om het werkcomfort van onze vrijwilligers te vergroten. Onze organisatie 

groeit, waardoor het goed is om hier extra aandacht aan te geven. Het winnen van de prijs is een prachtige 

waardering voor het werk dat we doen, maar ook een mooie aanmoediging om hiermee door te gaan.  

 

Agenda 

februari/maart: Leergeld Café 

 

Wist je dat: 
Rinda den Besten & Arjan 

Kleuver ambassadeurs van 

Leergeld Utrecht zijn. 

15 december 2021 

Beste lezer, het jaar 2021 is bijna voorbij. Op de valreep sturen we u onze eerste 

nieuwsbrief toe, het “Leergeld Journaal”. Graag sturen we u vanaf komend jaar elk kwartaal 

het Leergeld Journaal toe. Reacties kunt u sturen naar coordinator@leergeldutrecht.nl 
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Kerstwens 

 

Wij wensen u van harte fijne kerstdagen en de beste 

wensen voor het nieuwe jaar.  

 

Dat we er samen een goed 2022 van maken, met oog en zorg voor 

elkaar 

Hester Assen, onze nieuwe coördinator 

 

Met veel plezier stel ik mezelf voor als nieuwe 

coördinator bij Leergeld Utrecht! Ik ben Hester Assen, 

40 jaar, geboren en getogen in Zuilen waar ik nu woon 

met mijn vriend en dochtertje van 1,5. Sinds 2018 ben ik 

namens de PvdA gemeenteraadslid in Utrecht en zet ik 

me o.a. op het terrein van onderwijs, zorg, gezondheid 

en cultuur in voor kansengelijkheid. Stichting Leergeld 

kende ik o.a. omdat ik vorig jaar met andere raadsleden 

met actie laptops inzamelde, toen de scholen weer 

moesten sluiten. In mijn huidige werk als 

onderwijsassistent ervaar ik direct de impact van het niet 

kunnen volgen van onderwijs en de impact op gezinnen 

waar kinderen niet in staat zijn online onderwijs te 

volgen. In een stad als Utrecht, met de hoogst opgeleide 

bevolking van het land en een gemiddeld hoog inkomen, 

vind ik het onbestaanbaar dat nog zoveel kinderen in 

onze stad opgroeien in armoede en daardoor niet mee 

kunnen doen. Daarom ben ik blij dat ik er aan mag gaan 

bijdragen als coördinator om te zorgen dat steeds meer 

kinderen dat wel kunnen. Ik hoop jullie snel (live) tegen 

te komen! 

 

 
 

 Bedankt! 

Voor uw betrokkenheid op ons 

werk. Voor de bijdrage die u gaf 

aan ons werk. Voor de inzet voor 

ons werk.  


