Beste lezer, voor u het Leergeld Journaal van 2022. We begonnen dit jaar in ons nieuwe kantoor,
met een nieuwe medewerker en met de frisse ambitie om de Utrechtse kinderen te helpen. In
deze nieuwsbrief enkele berichten over de afgelopen maanden en de komende. Wilt u deze
nieuwsbrief niet ontvangen, laat het ons weten via coordinator@leergeldutrecht.nl .

April 2022
Agenda
12 april: Start inzameling
Boekenbeurs Utrecht
25&26 mei: Boekenbeurs Utrecht
1 juni: landelijke Leergeld Dag

Enkele cijfers 2021
Geholpen kinderen: 1398
Verwerkte aanvragen: 2236
Schoolspullenpas : 560
Laptops: 345

Movisie en A.S.R. doneren 38 laptops aan Leergeld Utrecht
Al jaren zijn beide organisaties betrokken op de Utrechtse samenleving en afgelopen maand werd dit prachtig
zichtbaar. Movisie en A.S.R. doneerde hun afgeschreven laptops aan onze stichting. Deze laptops hadden
hun tijd op kantoor gehad en krijgen een nieuwe plek. Laptops blijven in de ontwikkeling van kinderen
ontzettend belangrijk. Zoals voor Shayan, hij kreeg in VMBO 3 van ons een laptop. Daardoor kon hij het
onderwijs goed blijven volgen. Enkele jaren later verliet hij zijn school met een VWO diploma en studeert hij
aan de Universiteit. “De laptop verbreedde mijn leven. Ik kon mij naast het werk voor school ook op andere
gebieden ontwikkelen”, aldus Shayan.
Met de donaties van deze organisatie zien wij direct impact in het leven van de kinderen. Kortom, deze
laptops komen op de juiste plek terecht. Heeft uw bedrijf of werkgever ook afgeschreven laptops? Dan
kunnen ze via Leergeld Utrecht weer een nieuwe plek met impact krijgen.
Neem contact met ons op via coordinator@leergeldutrecht.nl. Samen met Argo360 zorgen we voor het
leeghalen, verschonen en gereedmaken van de laptops voor nieuw gebruik!
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[Even voorstellen …]
Ik ben Dian, sinds begin dit jaar werk ik officieel in dienst van Leergeld Utrecht. In 2011 ben
ik in de ziektewet terecht gekomen. Vanaf 2018 werk ik bij Leergeld als vrijwilliger, het lukte
mij om dat op te bouwen van 2 uur naar 24 uur per week.
Ik heb een achtergrond in de accountancy, daarom is een baan als administratief medewerker
mij op het lijf geschreven! Toen deze kans voorbij kwam greep ik deze met beide handen aan!
Ik voel me heel erg op mijn plek bij de stichting en vind het erg fijn dat ik kinderen in
Utrecht kan helpen om mee te doen. Ik hoop nog lang dit mooie werk bij de stichting te
doen.

Boekenbeurs Utrecht 2022

Schoolspullenpas 2022

Ruim uw boekenkast op, want vanaf 16
april kunt u uw boeken inleveren voor de
Boekenbeurs Utrecht 2022.

Ook dit jaar geven we de schoolspullenpas
(t.w.v. €50,-) aan leerlingen op het Voortgezet
Onderwijs. In Utrecht zijn er zo’n 4.500
leerlingen die in aanmerking komen voor deze
pas.

De opbrengst van de Boekenbeurs Utrecht gaat dit jaar
naar onze Leergeld. De opbrengst van de Boekenbeurs
Utrecht zal bijdragen aan het project de Schoolspullenpas. In het verleden bracht deze beurs ongeveer €10.000
op. We zijn benieuwd wat het nu na deze Coronaperiode opbrengt.
U kunt uw boeken inleveren op zaterdag 16, 23 en 30
april, 7, 14 en 21 mei bij “het Oude Tolhuys”, Weg naar
Rhijnauwen 13- 15 in Utrecht, van 11.30 tot 16.00 uur.

Met verschillende partijen, zoals Leren voor de
Toekomst, Durf te Dromen, Big Brother Big
Sister, Taal doet Meer, Buurtteams en
Stadsgeldbeheer willen we zoveel mogelijk
leerlingen deze pas geven.
Kan je helpen of meedoen? Laat het ons weten!

De boeken kunnen ook opgehaald worden op
zaterdagen 16, 23 en 30 april en op 7 en 14 mei
2022. Aanmelden via de Website:
www.boekenbeursutrecht.nl
De Boekenbeurs Utrecht is traditioneel op
Hemelvaartsdag, op 26 mei van 9.00 - 17.00 uur in Het
Oude Tolhuys te Utrecht. Woensdag 25 mei is er weer
een speciale voorverkoop van 18.00 - 22.00 uur.
Wij zien u graag op deze prachtige beurs!
In de bijlage van de e-mail vindt u de flyer.
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