
                                                                               

 

 

 

Kerst- en nieuwjaarswens, maak het waar !!! 

Steun kinderen met minder kansen in Amsterdam              

 

Fijne feestdagen en een gezond 2022 voor iedereen.  

Even rust in deze chaotische dagen van corona. Tijd voor je 

familie, je eigen wereldje. Maar er zijn ook gezinnen die daarvoor 

te veel gebukt gaan onder zorgen. Want de corona-pandemie is 

weer helemaal terug, met alle gevolgen van dien. 

Door corona is de ongelijkheid gegroeid en wordt het steeds 

moeilijker om van een dubbeltje een kwartje te worden.  

Voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs heeft dat levenslange gevolgen1. De beste remedie 

daarvoor is onderwijs. In 2021 steunde Leergeld Amsterdam daarom zo’n 3000 kinderen om zoveel 

mogelijk uit hun schoolopleiding te halen, ruim 60% meer dan in 2020. Dat kunnen we echter niet alleen.  

Help ons om de kansen van deze kinderen te 

vergroten, te beginnen op school.  

 

Hoe pakt Leergeld dat aan? 

Ouders kunnen direct een beroep op ons doen via onze website (www.leergeldamsterdam.nl). Ook via het 

gezamenlijke portal van verschillende fondsen van Sam& komen aanvragen voor leermiddelen direct bij ons 

binnen. Daarnaast verwijzen scholen, hulpverleners, huiswerkbegeleiders en andere professionals die 

gezinnen met financiële problemen bij staan ouders naar ons. 

Onze medewerkers nemen telefonisch contact op met de aanvragers en brengen de gezinssituatie in kaart, 

en vooral de noden van het kind. Laptops, bijles en een fiets om naar school te gaan zijn nu de belangrijkste 

vragen. Laptops kunnen we snel leveren uit voorraad, deels refurbished laptop, deels nieuw. Voor bijles 

volgt een check bij de school of en zo ja welk soort bijles nodig is. Voor fietsen hebben we leveranciers van 

goede tweedehandsfietsen in de hele stad. Uiteraard checken we ook of de aanvraag past bij de situatie 

van het kind. Voor basisschool zijn andere laptops nodig om school te kunnen blijven volgen dan in het 

voortgezet onderwijs. Bijlessen kunnen belangrijk zijn, maar de school kan zelf ook al een aanbod 

ontwikkeld hebben. Daarnaast kunnen we leerlingen die het aankunnen een abonnement geven op 

software om zelfstandig thuis te oefenen.  

De gemeente Amsterdam subsidieert ons voor onze personele inzet en huisvesting. Voor de leermiddelen 

doen we een beroep op fondsen en donateurs. Toekenning aan de kinderen vindt altijd plaats in de vorm 

van de laptop of een voucher (voor bijles of fiets).  

Prioriteit Leermiddelen 
De groei van de aanvragen houdt verband met de specialisatie van 

Leergeld Amsterdam. Want Leergeld Amsterdam richt zich in de hele stad 

op leermiddelen, zoals laptops, bijleskosten, fietsen, schoolreizen (als dat 

weer kan) en schoolspullen.  

Door te specialiseren in leermiddelen kunnen ouders, scholen en andere 

ondersteuners Leergeld veel makkelijker vinden via www.leergeldamsterdam.nl/ik-heb-ondersteuning-

nodig/. Zo kan Leergeld beter helpen om kansenongelijkheid in het onderwijs te bestrijden.  

 
1 Sociaal Economische Raad, maart 2017, https://www.ser.nl/nl/publicaties/opgroeien-zonder-armoede  

Alle kinderen mogen meedoen 

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

 

“Ze is veel vrolijker! Haar rekenen is stukken verbeterd. Ze is veel zelfverzekerder. Het geeft haar een goed  
gevoel dat het nu beter gaat.” (rapport Hogeschool van Amsterdam, zie www.leergeldamsterdam.nl) 
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Onder de kinderen die steun van Leergeld nodig hebben, zijn twee groepen die extra aandacht 

verdienen: Kinderen van werkende armen en Ongedocumenteerde kinderen. 

Kinderen van werkende armen 

Veel werkende ouders met weinig inkomen weten niet dat zij steun voor hun 

kinderen kunnen krijgen. Daardoor staan zij ook niet geregistreerd, bijvoorbeeld 

bij de Stadspas van de gemeente Amsterdam. Dat maakt het lastig om hen te 

vinden en op de mogelijkheden van ondersteuning attent te maken.  

Doordat veel van hun werk door corona is verminderd of zelfs gestopt 

gaat het ondertussen wel om een flink aantal mensen. Leergeld 

Amsterdam heeft daarom een speciaal project voor deze gezinnen. 

Ongedocumenteerde kinderen 

Ze mogen er niet zijn en toch zijn ze er. Ze spreken thuis een andere taal en 

voorlezen gaat bijvoorbeeld in het Portugees. Voorlezen in de moedertaal is 

weliswaar goed voor de woordenschat, maar draagt slechts ten dele bij aan het 

ontwikkelen van de Nederlandse taal. Gelukkig mogen ze wel naar school, want 

elk kind in ons land is leerplichtig. Vaak is er echter geen geld voor boeken, bijles 

en andere basisvoorzieningen. Thuisonderwijs of helpen met huiswerk wordt dan 

ook een stuk moeilijker. Deze gezinnen kunnen bovendien geen gebruik van maken 

van de voorzieningen van de gemeente Amsterdam, omdat ze niet geregistreerd staan en niet in 

aanmerking komen voor armoederegelingen.  

Het bereiken van ongedocumenteerde gezinnen is echter niet makkelijk. Daarvoor is een vertrouwensband 

nodig, wat vaak jaren kost. Het vraagt om een flexibele aanpak. Je moet daar zijn waar zij zijn, liefst de taal 

spreken en de cultuur begrijpen. We werken in dit project daarom met consulenten en vertrouwenspersonen.  

 

Meer weten of doneren? 

Meer weten over ons werk of werken als vrijwilliger: mail onze manager Carolien de Jong. 

Steun voor kinderen kost wel geld. Gelukkig stellen subsidies van onder 

meer de gemeente Amsterdam ons in staat om veel kinderen te steunen.  

Maar voor 2022 is onze begroting helaas nog lang niet sluitend. 

Daarom vragen wij om mee te denken in het voor elkaar krijgen van de 

werving van fondsen en donaties. Neem voor meer informatie of een 

gesprek daarover contact op met Coen Dresen, vicevoorzitter bestuur. 

 

 

Dick Jansen,  

       voorzitter Leergeld Amsterdam 

      

Direct doneren Klik hier 

Of kijk op www.leergeldamsterdam.nl/doneren/ 
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“Ik ben echt heel blij dat Stichting Leergeld bestaat, want ik val net buiten de boot. Waardoor ik dus 
eigenlijk als werkende meer financiële problemen heb dan mensen die niet werken.” 
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