
2022 was een veelbewogen jaar. We werden geconfronteerd met de afschuwelijke
beelden van de oorlog in Oekraïne. De gevolgen daarvan zijn ook in ons land zichtbaar:
door stijgende energiekosten en duurdere boodschappen kregen steeds meer gezinnen
geldzorgen. Ook “nieuwe ouders” klopten aan voor hulp om hun kinderen mee te laten
doen. We hebben ons daar allemaal met hart en ziel voor ingezet. Waarvoor grote dank!
In 2023 gaan we hiermee verder, want alle kinderen moeten kunnen meedoen: op
school, op de club of met andere activiteiten. Samen krijgen we dat voor elkaar!
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LEERGELD ALKMAAR 2022

EEN TERUGBLIK

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN!

In dit overzicht staat
wat Leergeld Alkmaar
in 2022 heeft verzorgd.  
Klinkende cijfers.
Waar we trots op
mogen  zijn. 

Het kantoorteam is versterkt met Sandra en Carolien. Sandra is inmiddels 
een Lisy expert en voert alle nieuwe aanvragen in. Carolien gaat zich o.a. bezig
houden met alle sport aanvragen en de samenwerking met Jeugdfonds Sport en
Cultuur vormgeven. Marijke is de nieuwe intermediair en heeft al verschillende
huisbezoeken met succes afgerond. Helaas hebben Astrid en Frederieke
aangegeven niet langer voor Leergeld Alkmaar beschikbaar te zijn. 

NIEUWE GEZICHTEN BIJ LEERGELD ALKMAAR

cijfers: 
1 januari t/m 22 
december 2022

https://www.facebook.com/hashtag/geldzorgen?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcGKnCY8DixrQIdf0Pwd06E1gdlbi5hLHxbxtVQpKMWp5PG_YMVV0aCadlUpI3OOdAxKquNv6DX7dUy88YPH4mrtpoBtJAjhV6yAws-VrFx_vbsojwkmbvlJIJEQmMUH4&__tn__=*NK-R


IN HET NIEUWS

GRATIS SQULA VIA LEERGELD ALKMAAR

H-a-H blad Rodi  - 2 september 2022

VERS VAN DE PERS

Leergeld Alkmaar biedt vanaf
september jl. een
jaarabonnement van Squla
aan. Op Squla oefent je kind
online alle schoolvakken met
aansprekende quizzen en
games. Voor ieder kind op de
basisschhool, in groep 1 t/m 8,
op elk niveau. Leren was nog
nooit zo leuk! 

Met dank aan Stichting Doesgoed en Magneet Makelaars mag Leergeld
Alkmaar deze mooie etalage in het hart van Gemeente Alkmaar (op de Laat,
naast de MacDonalds) gebruiken. Zo kunnen we nog meer mensen wijzen op
het werk van Leergeld. Mocht u een laag besteedbaar inkomen hebben en
opgroeiende kinderen, kijk dan of Leergeld u kan helpen. Wij willen dat alle
kinderen mee kunnen doen! Ps. Dit mooie winkelpand is te huur!

LEERGELD ALKMAAR IN DE ETALAGE

OP DE LAAT IN HARTJE ALKMAAR

https://www.facebook.com/Squla/?__cft__[0]=AZWUz-fiPVwuOwgWMlNqIUv5YXoybADa_xdjyFKlUDC8Vez-g8H77ZpBqPCxD4aFnnhmB2cuPYQLsJPCxuw54lymkKlXBoMlIRD9cFlVvO-OKWBAG8wCL1C3Oc5xQh_SuqnCUn9RSd9BHPod_PSxvshlCnrtM8KMSXNrdj-nyK1i04iA_HNLUNneWiMoPBSdSXFXKKDm2Cus8YhR6b1Xwl0d&__tn__=kK-R
https://doesgoed.nl/
https://www.magneetmakelaars.nl/
https://www.facebook.com/gemeenteAlkmaar?__cft__[0]=AZX8-FwgbQnieePqzK3E4rirsEOKZ1HQSP3WEZ9ZFdn-FV7BRrjeU0mn4pcpm1f3tuwANjJrE1lhX8hehhN9XGWGlbtJkyA1vauJ5Pr1A3xnCp7eVPEdkfoeoWRDXx0IFCiPbUEv46Z8y4cOUKgAEMuhCwhyKM-tvvUoNSzqPE-Qb80cWyzr0Y3OUwhgX_AZV8w&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MacDonalds-108282985872000/?__cft__[0]=AZX8-FwgbQnieePqzK3E4rirsEOKZ1HQSP3WEZ9ZFdn-FV7BRrjeU0mn4pcpm1f3tuwANjJrE1lhX8hehhN9XGWGlbtJkyA1vauJ5Pr1A3xnCp7eVPEdkfoeoWRDXx0IFCiPbUEv46Z8y4cOUKgAEMuhCwhyKM-tvvUoNSzqPE-Qb80cWyzr0Y3OUwhgX_AZV8w&__tn__=kK-R


IN HET NIEUWS

I E D E R  K I N D  M O E T  M E E  K U N N E N  D O E N

Voor veel gezinnen is het een flinke uitdaging om de eindjes aan elkaar te knopen. En door
alles wat er momenteel in de wereld gebeurt, zal dat de komende jaren alleen maar lastiger
worden. Nu al groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede. Daardoor kunnen veel
kinderen tussen de 6 en 18 jaar vaak niet of onvoldoende meedoen. 
Stichting Leergeld Alkmaar helpt gezinnen met kinderen tussen de 6 en 18 jaar uit de
gemeente Alkmaar bij de aanschaf van onder meer een fiets of laptop. Deze ondersteuning
wordt toegekend aan huishoudens met een minimum inkomen (tot 120 procent) of in de
schuldhulpverlening. Leergeld Alkmaar is drie jaar geleden van start gegaan. Eerst met het
verstrekken van gratis fietsen en laptops aan schoolgaande kinderen. Maar het pakket breidt
zich inmiddels aardig uit. Zo stelt Leergeld Alkmaar het softwarepakket SQULA beschikbaar,
is er de schoolspullenpas en zijn ze intermediair voor Stichting Jarige Job en het Jeugdfonds
Sport en Cultuur.
Zes aanvragen per dag
‘’De behoefte aan deze ondersteuning is groot’’, zegt coördinator Petra. ‘’Vorig jaar konden we
180 kinderen helpen. Dit jaar zijn dat er al ruim 300. We zijn vooral een aanvullende hulp,
maar omdat we bij mensen thuis komen voor een intakegesprek, signaleren we achter de
voordeur vaak meer problemen. Dan wijzen we ze ook op andere hulp bij financiële
problemen. Soms gaat het andersom en komen mensen via bijvoorbeeld een bewindvoerder
of schuldsanering bij ons terecht. Op dit moment ontvangen we zo’n zes aanvragen per dag.
En dat is goed, want ieder kind moet mee kunnen doen. Dat is ons credo.’’
Leergeld Alkmaar is er alleen voor gezinnen in de gemeente Alkmaar. Petra: ‘’Het zou fijn zijn
als er in ons omringende gemeenten eveneens een afdeling van Leergeld komt. Want ook
daar is de behoefte aan ondersteuning groot. Bovendien zouden we op de radar willen komen
bij ZZP’ers. Want voor die groep is het financieel ook niet altijd geweldig. Het is echter een
groep die zich niet makkelijk bij ons meldt. Trouwens, vrijwilligers zijn altijd van harte
welkom. ’’
Aanmelden?
Aanmelden voor hulp van Leergeld Alkmaar kan via een aanvraagformulier op de site of via
doorverwijzing. Dit jaar worden zo’n 350 kinderen blij gemaakt met hulp vanuit Leergeld
Alkmaar, zoals schoolspullenpassen, fietsen en laptops tot verjaardagsboxen, SQULA-
leerprogramma’s en sportbijdragen.

ALKMAAR - 30 NOV 2022
 

Rodi Alkmaar publiceert regelmatig een
interview met een van de

maatschappelijke organisaties uit de
Lokale Goede Doelen Gids Alkmaar.

 
Interview: Maarten Schiphorst

 



LEUK LEREN MET SQULA

L E R E N  W A S  N O G  N O O I T  Z O  L E U K !

SQULA MAILING

MAILING NAAR BASIS SCHOLEN 
Begin september, toen de basisscholen
weer van start gingen, hebben Sandra en
Petra een mailing verstuurd naar 50
basisscholen in de Gemeente Alkmaar om
het nieuwe aanbod van Leergeld Alkmaar,
Squla, onder de aandacht te brengen. 

WOORDEXTRA 

NEDERLANDSE WOORDJES LEREN

Bij Squla kunnen we ook gratis de module
WoordExtra aanvragen. WoordExtra helpt
kinderen tussen 3 en 6 jaar op
spelenderwijs Nederlandse woorden te
leren. Een hele goede voorbereiding voor
de basisschool als je bijvoorbeeld opgroeit
in een gezin waarin thuis geen Nederlands
wordt gesproken. 

SQULA IN DE KRANT

HUIS-AAN-HUIS
Margaret stuurde een persbericht uit over
de nieuwe voorziening Squla en dit werd
opgepakt door Rodi en kwam zo in de
Huis-aan-Huis kranten terecht. We kregen
direct twee aanvragen van mensen die
het in de krant hadden gelezen. 

SQULA OP SOCIAL MEDIA

FACEBOOK & LINKEDIN

Ook op de Leergeld Alkmaar Facebook
pagina en LinkedIn wordt de nieuwe
voorziening Squla flink gepromoot. Het
zou leuk zijn als jullie deze berichten
willen liken en delen zodat het bereik
groter wordt en meer mensen van deze
hulp op de hoogte zijn. Zo kunnen nog
meer kinderen, gewoon meedoen!



MAATWERK

SAMENWERKING MET KINDERHULP 

1E AANVRAAG BIJ KINDERHULP IS EEN SUCCES

MAATWERK LEERGELD ALKMAAR

De Alkmaarse Thalissa, Nederlands Kampioen
trampolinespringen, vertegenwoordigd
Nederland op het jeugd WK in Sofia Bulgarije
eind november. De bond (KNGU) betaald helaas
niets mee waardoor zij weer druk op zoek is
naar hulp. Alle kosten komen voor eigen
rekening zoals de verplichte TeamNL kleding,
wedstrijdkosten reiskosten, verblijfskosten en
kosten voor de begeleidende staf. Leergeld
Alkmaar heeft haar een flink financieel steuntje
in de rug gegeven om haar dromen waar te
maken. En Thalissa kwam terug met zilver en
brons!! 

TAILOR MADE

HELP THALISSA NAAR HET WK IN BULGARIJE NOVEMBER 2022

In oktober kreeg Leergeld Alkmaar een aanvraag voor
een kledingkast. Twee broers moesten namelijk 1 kast
delen en hadden daardoor continue ruzie. Leergeld
Alkmaar heeft via Kinderhulp een kast kunnen kopen
en kijk eens op de foto hoe blij de nieuwe eigenaar van
de kast is. En volgens moeder is het nu weer een stuk
gezelliger in huis! :-)

HULP AAN OEKRAÏNE

51 GEZINNEN UIT OEKRAÏNE GEHOLPEN
In de Gemeente Alkmaar zijn verschillende opvangadressen voor
vluchtelingen uit Oekraïne. Leergeld Alkmaar heeft voor alle kinderen fietsen,
verjaardagsboxen en laptops geregeld. Met de laptop kunnen middelbare
scholieren online lessen blijven volgen van hun eigen school in Oekraïne. Paul
Buis en Edwin Groen leveren fietsen op de opvanglocaties, zo kunnen er
meerdere gezinnen in 1 x worden geholpen.  



ZWEMLES IN ALKMAAR

V E I L I G H E I D  V O O R O P !

Wist je dat een zwemdiploma A wel
500,- euro kost? Met een uitkering of
leefgeld of door de hoge vasten
lasten is dit voor veel ouders
onbetaalbaar. Het sporttegoed op de
Alkmaar Pas van 145,- euro is niet
toereikend om de zwemlessen te
betalen. Leergeld Alkmaar vindt het
zeer onwenselijk dat kinderen niet op
zwemles kunnen. In een waterrijk
land als Nederland is een
zwemdiploma een noodzaak. Achter
de schermen wordt er hard gewerkt
om deze situatie te veranderen.
Hopelijk is hierover snel meer en
goed nieuws te melden. 



AGENDA

BIJEENKOMSTEN 
2 augustus: rondleiding Kaasmarkt door Hip
31 augustus: Sport & Cultuurmiddag bij AZ. Petra, Carolien, Marijke, Margaret
en Hanneke waren aanwezig
1 oktober: Goede Doelen Dag in de Grote Kerk in Alkmaar. Hanneke en
Margaret waren present
18 oktober: presentatie bij Mee&deWering door Petra en Patrick
21 oktober: training Twinfield en Lisy in Hoevelake 

27 oktober: Regiobijeenkomst Leergeld in Utrecht 
19 november: Algemene Leden Vergadering
16 december: kerstborrel Leergeld Alkmaar 
31 december: oudjaarsevent Tom van der Kolk

      Onze penningmeester Klaas was aanwezig

DECEMBER

VIER OUDJAARSDAG BIJ TOM VAN DER KOLK!

MET HET OUDJAARSEVENT STEUN JE 

LEERGELD ALKMAAR!😄   DONEER VIA TIKKIE! 😍

Laat je verrassen door een leuk sportief programma,

veel afwisseling, gezelligheid én een verdiende

oliebol; bij Tom van der Kolk luid je sportief het

nieuwe jaar in! Het oudjaarsevent zal plaatsvinden op

de ochtend van oudjaarsdag: 31 december 2022.

Tijden volgen gauw; reserveer alvast de ochtend in

jouw agenda!

TOM VAN DER KOLK OUDJAARSEVENT VOOR LEERGELD ALKMAAR 

Als jij meedoet aan het Oudjaarsevent op 31 december
dan is jouw minimale deelname 5 euro. Je kunt de Tikkie
QR- code scannen en zelf het bedrag bepalen! Dit bedrag
gaat naar Stichting Leergeld Alkmaar.
Je kan je voor het Oudjaarsevent inschrijven via onze
balie of de website! Iedereen is welkom dus een
introducé is van harte welkom. Wil je niet meedoen met
het Oudjaarsevent maar wel doneren? Voel je van ❤ 

welkom! 



NIEUWE WEBSITE

W W W . L E E R G E L D A L K M A A R . N L

Leergeld Nederland heeft een nieuwe site ontwikkeld waarbij iedere
afzonderlijke Leergeld Stichting een deelsite kan invullen. Zo ontstaat er
één Leergeld look&feel waarbij iedere lokale Leergeld stichting haar eigen
informatie op de site kan zetten. Ook krijgt iedere stichting zijn eigen
domeinnaam, bv. www.leergeldalkmaar.nl. De nieuwe site is 15 december
live gegaan! Wat zijn we blij en trots met deze mijlpaal om onze doelgroep
nog beter te informeren, zelfs in een andere taal. Je kunt rechtsboven elke
mogelijke taal selecteren, zo kan iedereen deze website lezen. 

Op de site kan iedereen direct een
aanvraag doen door het online
aanvraagformulier in te vullen. Ook kan
je lezen wat er allemaal aangevraagd
kan worden. 
Mensen die Leergeld Alkmaar een warm
hart toedragen en een ruime beurs
hebben, kunnen op deze site eenvoudig
een eenmalige donatie maken of ze
kunnen Leergeld Alkmaar steunen met
een periodieke gift. Omdat Leergeld
Alkmaar een ANBI status heeft is een
schenking belastingvrij. 

https://www.leergeldalkmaar.nl/
https://www.leergeldalkmaar.nl/
https://www.leergeldalkmaar.nl/


KAASMARKT

RONDLEIDING OP DE KAASMARKT DOOR KEURMEESTER HIP

SaySay
Cheese!Cheese!



FIJNE KERST & GOED 2023

H A P P Y  H O L I D A Y S

Ps. de nieuwsbrief delen met
betrokkenen mag!


