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Voor het eerst sinds jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen.
Deze stijging komt bovenop de vaste lasten, die al eerder flink stegen. De druk van deze
twee uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand
steevast geld tekortkomen.
Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in
de min. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Nibud. We verwachten dat
momenteel één op de drie huishoudens worstelt met het rond krijgen van de begroting.
Directeur Arjan Vliegenthart maakt zich grote zorgen. 'Huishoudens hebben iedere
maand het gevoel te moeten puzzelen met te weinig stukjes. De financiële stress die hen
dit geeft is enorm. We zouden graag zien dat deze stress van de keukentafel naar de
bestuurstafel gaat, omdat mensen dit niet meer zelf kunnen oplossen.'
Het Nibud vindt het belangrijk dat de oorzaak van de geldproblemen wordt aangepakt.
‘Er is hoe dan ook meer ruimte in de portemonnee nodig’, aldus Vliegenthart. ‘Het leven
moet weer betaalbaar worden. Iedereen is het daarover eens. Drastische problemen
vragen drastische oplossingen.'

GROEIEND AANTAL HUISHOUDENS ZIT FINANCIEEL KLEM

NIBUD

NIEUWS VAN LEERGELD NEDERLAND 

1 JUNI = LANDELIJKE LEERGELD DAG

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN!

1 juni, is de Landelijke Leergeld Dag uitgebreid
gevierd! Op deze dag wordt jaarlijks aandacht
gevraagd voor sociale uitsluiting van kinderen in
armoede en voor het werk van Stichting Leergeld.
Ook ging de fietscampagne 'Geen Kind Achterop!'
voor een maand van start. Met deze campagne 
 wil Leergeld elk kind kilometers laten maken
door ervoor te zorgen dat ieder kind een goede
fiets heeft. Hiervoor zijn door het hele land
activiteiten georganiseerd in de maand juni. 

https://www.linkedin.com/company/nibud/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAP8UP4Bn6lZX7s4DZ9NB6X-CAw6-RokktI


ELK KIND EEN FIETS

FIETSINZAMELACTIE OP PAARDENMARKT 

GEEN KIND ACHTEROP!

Op vrijdag 20 mei zijn er bij de inzameldag voor 'Elk kind een fiets'! maar liefst
27 fietsen gedoneerd. Straks hebben die fietsen allemaal een hele blije nieuwe
eigenaar. Door een samenwerking van de Gemeente Alkmaar, ANWB, RataPlan
Alkmaar, Voedselbank Alkmaar, Share2Day en Leergeld Alkmaar zorgen we dat
ieder kind kilometers kan maken. Wil jij ook een fiets doneren? Kijk op
www.alkmaarfietst.nl of geef de fiets direct af bij Kringloopwinkel RataPlan.

SAMENWERKINGS CONVENANT GETEKEND

Op 20 mei 2022 is ook een een samenwerking
convenant getekend door de Gemeente
Alkmaar, ANWB, RataPlan Alkmaar,
Voedselbank Alkmaar, Share2Day en Leergeld
Alkmaar. Wethouder in Alkmaar, Robert te
Beest, was bij dit evenement en het tekenen
van het convenant. Gezamenlijk zullen we
ons inzetten voor het project Elk kind een
fiets!

https://www.facebook.com/ANWB/?__cft__[0]=AZUlTazgr1IkEWeu013NTjiW6FgKugUdMzzBLoGvLrg_pXHXPKoW0TKnnyJfzeydJiwc3nS37An389LujHXbOiDya-Y4lro_xDfvE4gbSCOC8-6idvXd0Z9w8PPxy6rsFGbFxhqugSGIO4dgtkZ-JkJLCDxuoP9ABbn_qcxhjwYmkz9_WxiA5fX7QUPmZPpk4uI_cHpV6h1p9yyE6mb5ypP0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rataplanalkmaar/?__cft__[0]=AZUlTazgr1IkEWeu013NTjiW6FgKugUdMzzBLoGvLrg_pXHXPKoW0TKnnyJfzeydJiwc3nS37An389LujHXbOiDya-Y4lro_xDfvE4gbSCOC8-6idvXd0Z9w8PPxy6rsFGbFxhqugSGIO4dgtkZ-JkJLCDxuoP9ABbn_qcxhjwYmkz9_WxiA5fX7QUPmZPpk4uI_cHpV6h1p9yyE6mb5ypP0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Voedselbank-Alkmaar-1367998539880625/?__cft__[0]=AZUlTazgr1IkEWeu013NTjiW6FgKugUdMzzBLoGvLrg_pXHXPKoW0TKnnyJfzeydJiwc3nS37An389LujHXbOiDya-Y4lro_xDfvE4gbSCOC8-6idvXd0Z9w8PPxy6rsFGbFxhqugSGIO4dgtkZ-JkJLCDxuoP9ABbn_qcxhjwYmkz9_WxiA5fX7QUPmZPpk4uI_cHpV6h1p9yyE6mb5ypP0&__tn__=kK-R
http://www.alkmaarfietst.nl/?fbclid=IwAR1RAyq-JujZ0j6zqHFpiKL7q5phKsr2jkbGiOf3Wc4V5QHINSU29uuUjqQ
https://www.facebook.com/ANWB/?__cft__[0]=AZUlTazgr1IkEWeu013NTjiW6FgKugUdMzzBLoGvLrg_pXHXPKoW0TKnnyJfzeydJiwc3nS37An389LujHXbOiDya-Y4lro_xDfvE4gbSCOC8-6idvXd0Z9w8PPxy6rsFGbFxhqugSGIO4dgtkZ-JkJLCDxuoP9ABbn_qcxhjwYmkz9_WxiA5fX7QUPmZPpk4uI_cHpV6h1p9yyE6mb5ypP0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rataplanalkmaar/?__cft__[0]=AZUlTazgr1IkEWeu013NTjiW6FgKugUdMzzBLoGvLrg_pXHXPKoW0TKnnyJfzeydJiwc3nS37An389LujHXbOiDya-Y4lro_xDfvE4gbSCOC8-6idvXd0Z9w8PPxy6rsFGbFxhqugSGIO4dgtkZ-JkJLCDxuoP9ABbn_qcxhjwYmkz9_WxiA5fX7QUPmZPpk4uI_cHpV6h1p9yyE6mb5ypP0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Voedselbank-Alkmaar-1367998539880625/?__cft__[0]=AZUlTazgr1IkEWeu013NTjiW6FgKugUdMzzBLoGvLrg_pXHXPKoW0TKnnyJfzeydJiwc3nS37An389LujHXbOiDya-Y4lro_xDfvE4gbSCOC8-6idvXd0Z9w8PPxy6rsFGbFxhqugSGIO4dgtkZ-JkJLCDxuoP9ABbn_qcxhjwYmkz9_WxiA5fX7QUPmZPpk4uI_cHpV6h1p9yyE6mb5ypP0&__tn__=kK-R


IN HET NIEUWS

PROJECT 'ELK KIND EEN FIETS' IN ALKMAAR

Noord-Hollands Dagblad 25 april 2022

GA FIETSEN!

25 April jl in het Noordhollands Dagblad: het project “Elk kind een fiets”. 
Er zijn inmiddels ruim 300 fietsen aan kinderen uit gezinnen met weinig
inkomen, geschonken. Leergeld Alkmaar is in februari 2021 aangehaakt bij dit
project en we zijn trots dat we al 175 kinderen blij hebben kunnen maken met
een fiets. Het Leergeld motto is ook: Elk kind mag meedoen, want nu meedoen
is straks meetellen! 

'ELK KIND EEN FIETS' OP DE KAASMARKT
Vrijdag 19 juli waren de partijen van het project “𝗘𝗹𝗸 𝗸𝗶𝗻𝗱 𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗲𝘁𝘀!” op de
Kaasmarkt om de samenwerking te vieren! Een project waar Leergeld
Alkmaar aan bij mocht dragen. In Alkmaar hebben ongeveer 1750 kinderen
geen eigen fiets. Daardoor kunnen zij niet met vriendjes en vriendinnetjes
meefietsen naar school of sport. 'Elk kind een fiets' (in Alkmaar) wordt
mogelijk gemaakt door Rataplan, ANWB, de Voedselbank, Share2Day,
Leergeld Alkmaar  en Gemeente Alkmaar.

https://www.facebook.com/noordhollandsdagblad/?__cft__[0]=AZVN6KvgA0w8fe3rIk1WmeA2N_5xb8El7SFnH467vU91mmHVKLyTwKQ48MFEoT6KSO17DUUn1qP5yRsoeddRfgc9WyPV_sIiLNNfDeVYepM7dmxkxObAzX3PDkLzWJG_4ne_ZxfP4qt-qqVoeaHUdH1P_YoKEUOIxs9nYK0OpndZHBJKknWZ9xzduy4hZMTeFNDcpEXgesL77XCtlHBiUqV2&__tn__=kK-R


LIEFDADIGHEID

D A N K  V O O R  D E  M O O I E  D O N A T I E S !

12E RALLY OP DRAFBAAN

€3.000,- JUNIOR KAMER 
 Met een geweldige rally op 9 juli jl. heeft

Junior Chamber International royale cheques

kunnen uitdelen  aan een aantal lokale goede

doelen om een financieel steuntje in de rug te

geven. Leergeld Alkmaar was een van de

gelukkige en we ontvingen een cheque van

maar liefst  €3000,-! 

KAAS VOOR KANSEN

€5.500,- ROTARY HEILOO

De heerlijke actie 'Kaas voor Kansen' van

Rotary Club Heiloo is weer succesvol

afgerong. Op 19 juli mocht Leergeld

Alkmaar een cheque in ontvangst nemen

van €5.500,-!. Zo kan Leergeld Alkmaar nog

meer kinderen gewoon meelaten doen!

CHEESE GOLF

€5.000,- ROTARY ALKMAAR

26 juni jl. ontving Leergeld Alkmaar een

cheque van €5.000,- van Rotary Alkmaar. 

Dit bedrag was opgehaald met een dag 

Kaas golf in Alkmaar! Petra had de eer om

de cheque in ontvangst te nemen :-)

MUSIC DINNER

€16.250,- ROTARY ALKMAAR
31 maart mochten we allemaal plaatsnemen bij

het Music Dinner in de Grote Kerk in Alkmaar.

Naast het fantastische diner op ster-niveau, het

vermakende entertainment, het koffer

kansspel, de veiling en aan het einde nog de

voetjes van de vloer. Een geslaagde avond. Als

grote kers op de taart ontving Leergeld

Alkmaar op 3 mei jl. een cheque van Rotary

Alkmaar - Bergen van maar liefst €16.250,-!! 

https://www.facebook.com/rotaryclubheiloo/?__cft__[0]=AZUjSkIM-OjJlob2xJaEcx8_RsoCDqEZnEUULV74eQWhzgecyfgSz2HlQXlw-ocUUUGYAj3kqDcx_ZfuSyhq6qbyYUTlQQwABWIYWbERdmmPJ2TsG9Qva2Gg8hK93qPi7h2V8Sy4D6wIlPfIpWsExXIhm9P3jBbzge19zIvmnRDDcg&__tn__=kK*F


NIEUW BIJ LEERGELD ALKMAAR

Vanaf september gaat Leergeld Almaar Squla aanbieden voor
basisschoolkinderen die wat extra oefenstof kunnen gebruiken. 
Met Squla heb je altijd en overal toegang tot de oefenstof van school zoals de
basisvakken rekenen, taal en begrijpend lezen. Maar ook topografie, tekenen
of Engels. De oefenstof is verpakt in quizzen en games en je kind spaart voor
cadeautjes! Heel motiverend dus! 
Belangrijk is om bij het aanbieden van Squla de ouders/verzorgers te
betrekken. Zij moeten de kinderen immers motiveren het Squla programma
regelmatig te gebruiken. Een Squla abonnement krijg je voor één jaar en kan
je daarna opnieuw aanvragen. 

SCHOOLSPULLENPAS & SQULA

ACTIE 
SCHOOLTAS

            80 passen 
           in Alkmaar

        
De zomervakantie is vaak het moment om schoolspullen te kopen voor het
nieuwe schooljaar. Maar voor veel gezinnen in Nederland zijn de kosten die dit
met zich meebrengt moeilijk op te brengen. Met de schoolspullenactie van
Stichting Armoedefonds helpen we kinderen die opgroeien in armoede en (voor
het eerst) naar de middelbare school gaan. Zij ontvangen voor de zomervakantie,
via lokale hulporganisaties, zoals Leergeld Alkmaar, een schoolspullenpas ter
waarde van 50 euro. De schoolspullenpas is te gebruiken van begin juli tot eind
september bij landelijke winkelketens waaronder bijvoorbeeld de HEMA en de
Bruna. Leergeld Alkmaar heeft deze zomer 80 passen aan kinderen die naar de
middelbare school gaan kunnen geven. Zo kunnen ook deze kinderen goed
voorbereid aan de middelbare school beginnen! 

SQULA

Het leukste online oefenprogramma
voor kinderen op de basisschool in
groep 1 t/m 8

https://www.facebook.com/Armoedefonds?__cft__[0]=AZUHx2NpTNXqaqKuKCzlegWAvvHKoSsICQ_3M-Kno7RKHlTJidczoY5VoVeT--8CFhbhIq7zso89bNXZEGLTvHCx8Kpz2KgmEyHp0G2RlLXbFITzW8tt9Upu4d1RZAaPIhXVaH_sLPmyxswwBpfXSg8HU4RlRtSF6BKwQ6NRzQLNaUncVjPYQuyGovfpAtPXq2yAbrN9D_jjSc8haI7bepCq&__tn__=-]K-R


FACTS & FIGURES

I N T E R E S S A N T E  W E E T J E S

CIJFERS 1E HELFT 2022

AANVRAGEN ZIJN VERDUBBELD 
129 unieke gezinnen geholpen

221 unieke kinderen geholpen

111 fietsen

63 laptops

72 schoolspullenpassen

71 jarige job boxen

In het kort kan je stellen dat er in het eerste

half jaar van 2022 net zoveel aanvragen zijn

geweest als in heel 2021. Dit kan te maken

hebben met verbeterde naamsbekendheid,

2021 was immers het eerste jaar van Leergeld

Alkmaar. Een andere oorzaak kan zijn de

verslechterde koopkracht. Ook het feit dat we

meer voorzieningen aanbieden zien we terug

in de stijging. 

Leergeld Nederland laat weten een groei van

15% in het eerste half jaar te zien waarbij ze

kijken naar alle 111 lokale Leergeld stichtingen.
PRESENTATIES
HULPORGANISATIES

SPREAD THE WORD

In juni en juli zijn enkele presentaties

gegeven over het werk van Leergeld

Alkmaar aan diverse hulpinstanties, zodat

ook zij de weg naar Leergeld Alkmaar

kunnen vinden. Zo is er een presentatie

gegeven bij Humanitas, Halte Werk en staat

Mee&de Wering nog op het programma. 

Margaret heeft een ronde langs kerken in

Alkmaar gedaan om hen te wijzen op het

bestaan en het werk van leergeld Alkmaar.

Er is een mailing gestuurd naar

Bewindvoerders in Alkmaar en naar alle

basis- en middelbare scholen in Alkmaar.

Ook met het doel het bestaan en werk van

Leergeld Alkmaar kenbaar te maken.  

NOG 2 GIFTEN
IN STILTE
Leergeld Alkmaar ontving nog twee

bijzondere schenkingen. Een van €5.000,-

van een filantropische instelling die niet met

naam genoemd wil worden en een

schenking van €2.000,- van dhr/mevr. v.d.

Berg, die wij niet kennen. Wat mooi om te

zien dat mensen het doel van Leergeld een

warm hart toekennen. 

BIJEENKOMSTEN

DRUKKE MAAND JUNI

13 juni was er een netwerkbijeenkomst

'Armoede' bij de Rabobank in Alkmaar.

Margaret was hier bij aanwezig.

13 juni was er een informatieavond voor

intermediairs georganiseerd door

Jeugdfonds Sport&Cultuur. Astrid, Tessa,

Frederieke, Petra, Hanneke en Sophie waren

hier aanwezig en hebben de nodige

connecties gelegd. Het uitgangspunt was

informatie delen over regelingen in Alkmaar

voor kinderen die leven in armoede en de

rol van intermediairs. 

28 juni jl. was er een Leergeld coördinatoren

overleg in Utrecht waar Petra is geweest en

weer veel heeft opgestoken



DE MAATSCHAPPIJ, DAT BEN JIJ

ENERGIECRISIS

Wijs ouders op de energietoeslag van 800 euro! De energietoeslag is er niet
alleen voor mensen met een uitkering. Je kunt het geld ook krijgen als je werkt
en je inkomsten zijn op of net boven het sociaal minimum.
Via onderstaande link kunnen ouders kijken of ze recht hebben op de 800 euro
voor energiekosten. Is dat zo? Dan kan het bij de gemeente worden aangevraagd.

Zitten ouders in de bijstand of ontvangen ze IOAW, IOAZ of Bbz? Dan ontvangen
ze het geld automatisch. De toeslag heeft geen invloed op de huur-, zorg of
kinderopvangtoeslag.

Geen geld voor de voetbalclub, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo?
Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld! Leergeld Alkmaar is
intermediair voor Jeugdfonds Sport & Cultuur geworden. Dit houdt in dat we
kinderen kunnen aanmelden bij JFS&C. Zij betalen dan de rekening van de club
en eventueel sportkleding of andere gerelateerde zaken. We bieden deze
mogelijkheid nog niet actief aan bij het inschrijfformulier, maar mocht een
intermediair in een gezin komen waarin deze behoefte blijkt, kunnen we de
aanvraag wel in gang zetten. We maken dus een voorzichtig begin!

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

HELP WANTED

Wil jij een keer over jouw werkzaamheden vertellen? Schrijf dan een stukje
voor in de volgende nieuwsbrief. Een foto van jezelf erbij zou helemaal leuk
zijn! Je kan het sturen naar info@leergeldalkmaar.nl

Lijkt het jou leuk om te af en toe te helpen bij het uitdelen van de fietsen? Laat
het graag weten. Het vindt meestal plaats op woensdagmiddag, 2 x per maand
bij Rataplan in Alkmaar. Geef je op voor de carrousel via
info@leergeldalkmaar.nl

Ken jij iemand, of ken jij iemand die iemand kent.... die geschikt is en het leuk
zou vinden om als Intermediair bij Leergeld Alkmaar aan de slag te gaan? We
vragen mensen die 2 tot 4 x per maand een gezin in Alkmaar willen bezoeken. 



Ps. de nieuwsbrief delen met

betrokkenen mag!


