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‘ Voorkom dat kinderen
sociaal geïsoleerd raken’
In Nederland leeft een op de twaalf kinderen in armoede. Deze kinderen
kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn en staan daarom vaak letterlijk
aan de zijlijn. De Stichting Leergeld wil deze kinderen de kans bieden
om ook mee te doen, zodat ze niet in een sociaal isolement belanden.
Daarbij kan Leergeld hulp goed gebruiken, niet alleen financieel.

het recht op een voorliggende voorziening.
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sociaal geïsoleerd te raken, omdat de kos-

levert. Bovendien geldt er een maximum

ning”, zegt Twan Weemen, voorzitter van

ten van een schoolreisje of het lidmaat-

van € 250 per kind per jaar. Zo zijn we in

Stichting Leergeld Land van Cuijk.

schap van een sportvereniging onoverko-

staat om een relatief grote groep kinderen

“Misschien wil je als ondernemer nog een

melijke financiële hindernissen zijn voor de

te helpen, want uiteraard kunnen wij niet

donatie doen, wellicht in plaats van een

ouders of verzorgers. Leergeld vindt het

meer uitgeven dan onze kas toelaat.”

eindejaarsgeschenk? Of heb je een jubi-

belangrijk dat alle kinderen op verschil-

leum met een goed doel als bestemming?

lende vlakken mee kunnen doen: school,
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InZAKEN 33

25-InZ_dec-2019-stichting leergeld.indd 33

27-11-19 15:35

