
De menselijke benadering werkt: vertrouwen en persoonlijke aandacht. Stichting Leergeld vierde zaterdag 20

november haar 25-jarig jubileum. In ons land groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Leergeld heeft in de

afgelopen 25 jaar via de oprichting van 112 lokale Leergeld stichtingen veel van deze kinderen de kans gegeven

om te kunnen deelnemen.

Kracht van Leergeld
Leergeld hanteert al sinds 1996 de Leergeldformule. Van huisbezoek en inventarisatie van de hulpvraag naar

bemiddeling, voorzien in ondersteuning van kinderen en zorgen voor een follow-up en nazorg. Leergeld komt

achter de voordeur en ziet of een gezin meerdere hulpvragen heeft. Leergeld werkt vanuit de kernbegrippen:

laagdrempelig, vertrouwen, ruimhartig en maatwerk.

Het blijft niet bij ondersteuning van individuele kinderen. Leergeld richt zich ook op het aan de kaak stellen van

structurele belemmeringen voor gezinnen in armoede, zodat ouders en kinderen minder vaak een beroep op

Leergeld hoeven te doen. Directeur Gaby van den Biggelaar: “Onze signaleringsfunctie is in de loop der jaren

steeds belangrijker geworden. We zijn ooit opgericht met de intentie om ons weer op te heffen.”

Oproep aan de overheid: ga voor een menselijke benadering
De komende jaren blijft Leergeld zich inzetten om alle kinderen die niet mee kunnen doen te bereiken. Ook blijft

Leergeld zich mengen in het politieke en maatschappelijke debat over armoede. Gaby van den Biggelaar:

“Regelmatig blijkt onze aanpak van een menselijke benadering in schril contrast te staan met hoe gezinnen door

andere instanties zijn behandeld. Het huisbezoek wordt sterk gewaardeerd, vanwege de laagdrempeligheid,

betrokkenheid en persoonlijke benadering. Bij deze doe ik een oproep aan de overheid, gemeenten en andere

instanties tot een meer menselijke benadering. Wijs niet met het vingertje, maar sla een arm om hen heen!”

Jubileumviering
Het jubileum van Leergeld is gevierd met onze stichtingen en onze relaties. Sprekers waren onder andere

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER: “Het ontstaan van ongelijke kansen voor kinderen heeft te maken met de

omstandigheden waarin onze kinderen worden geboren en opgroeien. Maar óók met de inrichting van ons

onderwijs, de arbeidsmarkt en onze samenleving. SER werkt met Leergeld en anderen aan een betere en

inclusieve samenleving.” Hierna volgde een gesprek met Mariëtte Hamer, René Peters, lid van de Tweede Kamer,

Esmah Lahlah, wethouder van de gemeente Tilburg en Gaby van den Biggelaar over de vraag: Wanneer kan

Leergeld zich opheffen? Bijzonder was de aanwezigheid van HKH Prinses Laurentien die samen met een groep

kinderen dezelfde vraag besprak. Gaby van den Biggelaar kreeg van de kinderen het advies mee om vanuit

Leergeld het bewustzijn te blijven vergroten dat armoede niet normaal is.
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AL 25 JAAR LAAT STICHTING LEERGELD
KINDEREN MEEDOEN!
LEERGELD NEDERLAND BESTAAT 25 JAAR

Filmpjes van de jubileum viering zijn te vinden op het  YouTube
kanaal: www.youtube.com/leergeld

https://www.leergeld.nl/blog/al-25-jaar-laat-stichting-leergeld-kinderen-meedoen/
https://www.youtube.com/channel/UCdWumREk675lpHzFHOayFmQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCdWumREk675lpHzFHOayFmQ/videos
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SUBSIDIE VAN GEMEENTE
ALKMAAR VOOR 2022

HAPPY BIRTHDAY!
JARIGE JOB 2021

in 2021 zijn er in totaal 49.556 jarigen blij gemaakt met een

verjaardagsbox die aangevraagd was via Leergeld

het aantal Leergelden dat meedoet met de verjaardagsbox is in

2021 gegroeid van 98 naar 104 Leergelden waardoor we nog meer

kinderen op meer plekken in Nederland bereiken

sinds oktober is er een directe koppeling tussen het Lisy systeem

en Jarige Job waardoor het eenvoudiger is geworden om de jarige

kinderen aan te melden

Leergeld Alkmaar heeft in 2021 ruim 70 kinderen kunnen trakteren
op een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job!

In 2021 heeft Stichting Jarige Job meer dan 83.000 verjaardagsboxen

verstuurd voor jarige kinderen in heel Nederland!!

Wij hebben dit mede kunnen doen dank zij jullie:

Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor mensen en hun

omgeving. De Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke

organisaties werken samen aan een aanpak om armoede tegen te

gaan. Met speciale aandacht voor kinderen.  Leergeld Alkmaar 

heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente Alkmaar en krijgt dit

voor 2022. Zo kunnen we volgend jaar ook weer kinderen in de

gemeente Alkmaar helpen met praktische voorzieningen als een

laptop en/of fiets. 

Eind februari 2021 schreef Leergeld Alkmaar

haar eerste client in. In 10 maanden tijd zijn er

100 gezinnen geholpen. In totaal 160 kinderen

met een fiets en/of een laptop. Spullen die

essentieel zijn voor school, maar sommige

gezinnen niet kunnen betalen. 100 laptops en

115 fietsen zijn er gegeven. Zo kunnen deze

kinderen nu meedoen en straks meetellen.

RESULTATEN 2021
160 KINDEREN!
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LEERGELD ALKMAAR IN:

DONATIE IN
KERSTGEDACHTE
GIFT VAN HOFSTEE STICHTING

Op 23 december, vlak voor kerstmis,

ontvingen wij een mooi en warm bericht van

de Hofstee Stichting, geheel in de

kerstgedachte. Hofstee stichting heeft als

doel om hulp aan kinderen te ondersteunen

door middel van onverplichte donaties.

De doelstelling van Leergeld Alkmaar heeft

hen erg aangesproken en past ook volledig

binnen hun doelstelling. Een mooi bedrag

komt onze kant op. Hiermee kunnen we in

2022 direct kinderen helpen aan essentiële

voorzieningen. We zijn zeer erkentelijk en

dankbaar voor deze gulle gift.

www.hofsteestichting.nl

Lees het hele artikel op: www.noordhollandsdagblad.nl

MYCROFT LEVERT
NIEUWE LAPTOPS
NOT REFURBISHED
Hieronder een foto van Indie Louise en

haar moeder. Indie Louise heeft de eerste

nieuwe duurzame Mycroft laptop

ontvangen. Sindsdien is zij, samen met

haar moeder, lid van het Mycroft

testpanel. Het testpanel waar later meer

kinderen aan zijn toegevoegd. Waarmee 

 regelmatig contact wordt gehouden om

zo de betrouwbaarheid van de nieuwe

laptops in kaart te brengen.

Dankzij Stichting Mycroft wordt dit 

 nieuwe duurzaam device bezorgd aan

blije klanten.

http://www.hofsteestichting.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211213_28070455?utm_source=google&utm_medium=organic
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BANKETLETTER VAN SINT

Sinterklaas en piet hebben vernomen

Dat Leergeld in Alkmaar is gekomen

Met velen helpen zij kinderen uit een arm gezin

Sint vind deze helpers een held of heldin

Iedere situatie is uniek

Een fiets of een laptop is de Leergeld methodiek

Het is een behoorlijke klus

En daarom verdienen deze helden & heldinnen een

zoete bonus

Driewerf hoera en vijf maal hoezee

Alle kinderen doen zo weer mee!

WIE ZOET IS, KRIJG ....

ANBI STATUS

Stichting Leergeld Alkmaar heeft de ANBI-status

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent

dat er belastingvoordelen zijn bij schenkingen en

nalatenschappen. Donateurs van een ANBI mogen

bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de

inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de

website van de Belastingdienst is te zien dat

Leergeld is aangemeld.

FISCAAL AANTREKKELIJK

De missie van Goede Doelen Alkmaar is het versterken van de lokale

infrastructuur, duurzaamheid en de sociale cohesie in de gemeente

Alkmaar. Het doel is om ondersteuning te bieden aan lokale goede

doelen die een positieve bijdrage leveren aan de Alkmaarse

samenleving. Leergeld Alkmaar is trots te zijn toegevoegd aan deze

exclusieve selectie van organisaties die uw waardering en steun

verdienen. De geselecteerde goede doelen voldoen aan (strenge)

criteria van betrouwbaarheid, doelmatigheid, lokale betrokkenheid,

continuïteit en (sociale) duurzaamheid. 

LEERGELD ALKMAAR OPGENOMEN 
IN GOEDE DOELEN GIDS ALKMAAR
www.alkmaar.lokalegoededoelengids.nl

https://alkmaar.lokalegoededoelengids.nl/goede-doelen/leergeld-alkmaar/
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V E L E  H A N D E N  M A K E N  L I C H T  W E R K

ZZP'ERS
WERKENDE OUDERS MET
GELDZORGEN NIET IN HET VIZIER 

Nederland heeft 220.000 werkende

armen. Al lange tijd weten we dat er

werkenden zijn die moeilijk de eindjes

aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij

niet altijd gebruikmaken van de

beschikbare voorzieningen voor hun

kinderen. Hoe kunnen we de werkende
armen beter bereiken? Ideeën zijn
welkom!

RATAPLAN
ELK KIND EEN FIETS

De actie "Elk kind een fiets' is een

samenwerking van verschillende partijen.

Zo zamelt de ANWB fietsen in die bij

RataPlan worden opgeknapt door mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leergeld Alkmaar is een van de afnemers

van deze mooie tweede hands fietsen.

Om de week worden er op woensdag-

middag kinderen uitgenodigd die in

aanmerking komen voor een fiets. Vind jij
het leuk hier af en toe bij te helpen dan
horen we het graag!

LEERGELD ALKMAAR ON TOUR
TOUR LANGS SCHOLEN IN GEMEENTE ALKMAAR 

Om mensen met een laag besteedbaar inkomen te bereiken

en te wijzen op het werk van Leergeld Alkmaar hebben Hip en

Magaret een bezoek gebracht aan verschillende scholen

(basis en middelbaar) en koepelverenigingen in de Gemeente

Alkmaar. Zij hebben in een persoonlijk gesprek kunnen

vertellen wat Leergeld doet en ook flyers en posters

achtergelaten waarmee de ouders kunnen worden bereikt.

Komen jullie wel eens op een school in de Gemeente Alkmaar
(basis of middelbaar) en willen jullie vertellen over Leergeld
Alkmaar en/of een poster ophangen? Laat het graag weten!

https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
https://www.leergeld.nl/blog/werkende-ouders-met-geldzorgen-niet-in-het-vizier/
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Werk jij op een basisschool en ben je op
zoek naar een unieke groep 8 musical?
Stichting Leergeld en Paul van Loon

presenteren 'Grumor in groep 8': de

griezèlligste groep 8 musical mét een

maatschappelijke boodschap! 

Kijk voor meer informatie op:

www.groep8musical.leergeld.nl

GRUMOR IN GROEP 8
MUSICAL VAN PAUL VAN LOON 

KANTOORRUIMTE
GEZOCHT
IN ALKMAAR

Een ruimte voor 2 a 3 personen

Mogelijkheid vergaderruimte te

gebruiken

Bereikbaar met auto en ov

Parkeergelegenheid

Leergeld Alkmaar zoekt een kantoorruimte

in Alkmaar. Weet jij een goede plek? Laat
het graag weten. 
Wensen zijn:

https://groep8musical.leergeld.nl/?fbclid=IwAR1Lbuv3rsHXzG9U7_zCavCYCL8qHoPm4JrfsxXZ7gpWg_W2ZShRDucDCQM
https://groep8musical.leergeld.nl/?fbclid=IwAR1Lbuv3rsHXzG9U7_zCavCYCL8qHoPm4JrfsxXZ7gpWg_W2ZShRDucDCQM


De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van de Leergeld manier van werken en

bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: 

Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht

door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek

wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en

(eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: 

Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis

van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.

Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van vervolgens

ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: 

Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het betreffende

kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn,

kan Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van

kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan

de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van

“meedoen”.

Stap 4: 

Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft

het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie

varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

 

    WIST JE DAT...

D E  L E E R G E L D  F O R M U L E



OUD EN NIEUW

D A N K  V O O R  2 0 2 1  &  A L L E  G O E D S  V O O R  2 0 2 2  

Stichting Leergeld Alkmaar dankt alle vrijwilligers, partners, donateurs en sponsoren
voor hun ondersteuning afgelopen jaar. Het was het eerste jaar van Leergeld Alkmaar
en we kunnen met trots terugkijken naar wat er in korte tijd bereikt is met zijn allen.
Wij wensen jullie allemaal een mooi 2022 waarin alle kinderen kunnen meedoen!

https://groep8musical.leergeld.nl/?fbclid=IwAR1Lbuv3rsHXzG9U7_zCavCYCL8qHoPm4JrfsxXZ7gpWg_W2ZShRDucDCQM

