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Gemiste kansen als kind hebben levenslange gevolgen1. Leergeld wil daarom kinderen van 4 tot 18

jaar uit gezinnen met een smalle beurs meer kansen geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
en om samen met andere kinderen mee te kunnen doen in vrije tijd en vooral op school.

Eén op de negen kinderen
In Nederland groeien 378.000 kinderen in armoede op (één op 9 kinderen)1. Hoewel er voorzieningen zijn om
die kinderen te helpen, wordt hiermee nog niet de helft van hen bereikt. Vooral als zij daardoor kansen
missen op school, lopen zij een groot risico voor hun toekomst. Leergeld2 helpt deze gezinnen door
persoonlijke benadering, omdat onze vrijwilligers bij mensen thuis komen.

Het effect van armoede op een kind
Kinderen uit minima gezinnen lopen grotere risico’s dan een gemiddeld kind 1: slechtere schoolprestaties,
voortijdig schoolverlaten, meer gezins- en gedragsproblemen, meer
armoede in volwassenheid en bij eigen kinderen, en in relatie met
ongezond gedrag een gemiddeld 6 jaar lagere levensverwachting.
Onderzoek heeft verder laten zien dat armoede leidt tot een daling
van het IQ met 11 – 13 punten

Armoede bij kinderen in Amsterdam
-

Amsterdam telt ruim 27.000 kinderen, die in armoede leven
(23% van de kinderen 5 t/m 18 jaar)3,
- waarvan maar liefst 73% met een niet-westerse achtergrond,
- 71% van hen krijgt van de gemeente een scholierenvergoeding en 65% heeft een stadspas, die onder
meer toegang geeft tot sportclubs en deelname aan muziek, toneel e.d.
- Maar er is een grote groep gezinnen met een smalle beurs die geen stadspas heeft: kinderen van
werkende armen, mensen met schulden of veel medische kosten of ongedocumenteerden.
- Soms hebben gezinnen recht op een stadspas, maar vragen zij dat niet (uit schaamte, trots, laaggeletterden).
- En als gezinnen al gebruik maken van de stadspas of de scholierenvergoeding, is die vaak niet genoeg
om mee te kunnen op een buitenlands schoolreis én voor bijles, een fiets én een laptop.
Al met al schat Leergeld Amsterdam dat het om zo’n 10.000 kinderen gaat, die geen of onvoldoende gebruik
kunnen maken van bestaande kindvoorzieningen. Daar richt Leergeld Amsterdam zich op.

Project ‘Mee kunnen doen met een fiets’4
In 2019 521 fietsen verstrekt
Voor een kind zijn de afstanden binnen Amsterdam soms heel groot. Vooral in
het voortgezet onderwijs kan die flink oplopen, vanwege het spreidingsbeleid
voor scholen. Een fiets is dan onmisbaar om naar school te gaan of naar
sportclub, muziek, toneel e.d. Fietsen geeft ook energie, fietsen is gezond.
Als een kind een fiets nodig heeft om mee te kunnen doen, kan die eenmalig
per kind bij Leergeld Amsterdam worden aangevraagd. Behalve een laag
besteedbaar inkomen telt ook de te overbruggen afstand als criterium voor
de toekenning. Leergeld werkt samen met meerdere fietsenzaken tegen een
vast tarief van € 200,=. Leergeld betaalt de fiets, die het gezin dan bij de
fietsenwinkel kan ophalen. In 2018 ging het om 305 fietsen, in 2019 om 521 fietsen.

De Leergeld-aanpak werkt
- De werkzaamheid van de Leergeld-formule is zichtbaar in het Rapport van de Hogeschool
- Amsterdam5 en het rapport van het Instituut voor Publieke Waarden van de Vrije Universiteit6.
- De Leergeld-formule bevordert kansengelijkheid en bestrijdt segregatie. Zie SER 1 of de Kinderombudsman6.
Leergeld Amsterdam7 heeft van september 2017 t/m december 2019 zo’n 2200 kinderen steun in natura geboden.
Leergeld verwees ook 800 kinderen voor steun naar de scholierenvergoeding van de gemeente, Jeugdfonds Sport,
Jongerecultuurfonds en fonds SINA en 600 gezinnen naar maatschappelijke werk, schuldhulp, jeugdhulp e.d.
“Voor mij betekent het echt enorm veel omdat mijn kinderen ermee geholpen zijn. Als mijn kinderen
worden geholpen, dan ben ik echt een gelukkig mens. Het doet pijn als je ziet dat je kinderen wat nodig
hebben, maar ze het niet hebben. Ik voelde me een beetje machteloos en dat is nu verdwenen”
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