Leergeld Amsterdam full speed met manager Hille Hoogland
Augustus 2022
Zomerbrief 2022 Leergeld Amsterdam
In deze zomerbrief maakt u kennis met onze nieuwe manager Hille Hoogland. Verder geven we
informatie over de als maar stijgende aanvragen en de beperkte subsidies.
Welkom, Hille Hoogland!
Per 1 september 2022 begint Hille Hoogland als manager van Leergeld
Amsterdam. We zijn heel blij met haar komst. Hille is antropoloog en was tot
nu toe vooral werkzaam voor voedselbanken, vrijwillige schuldhulp en andere
armoedeprojecten. In september begint ze met inwerken en het leren kennen
van de belangrijkste partners van Leergeld Amsterdam. Zij volgt Carolien de
Jong op, die haar zal inwerken zodat een warme overdracht mogelijk is.
Eind 2022 zal ze met medewerkers en bestuur aandacht geven aan het vijfjarig
bestaan van Leergeld Amsterdam. Dan hebben al onze relaties gelegenheid om
persoonlijk kennis met haar te maken.

De aanvragen blijven explosief stijgen

Gemiste kansen als kind hebben
levenslange gevolgen. 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.
Sinds de coronacrisis en huidige
hoge inflatie is dat extra urgent.

In het eerste halfjaar 2022 steunde Leergeld Amsterdam 2.331 kinderen.
Voor heel 2022 worden het meer dan 4.000 kinderen, een stijging van
ruim 50% ten opzichte van 2.793 kinderen in 2021.
Enerzijds is dit pijnlijk. Want er zijn dus nog heel veel kinderen die de
steun van Leergeld Amsterdam hard nodig hebben. Onze halfjaar cijfers
2022 laten bovendien duidelijk zien dat het alleen kinderen zijn die zulke
steun niet van de gemeente krijgen. Anderzijds is het verheugend dat
deze gezinnen er kennelijk goed in slagen om Leergeld Amsterdam te
vinden. Dat is ook een compliment voor het team en interimmanager
Carolien de Jong als opvolger van de nu in het onderwijs werkzame Miriam Meijs. Hilde Hoogland gaat in een
goed draaiende organisatie aan de slag, met de uitdagende opdracht om steeds meer kinderen steun te bieden.
Prioriteit Leermiddelen
De groei van aanvragen houdt verband met beter bereik van de doelgroep via www.samenvoorallekinderen.nl
en het toegenomen aantal gezinnen in de klem door de stijgende lasten van de dagelijkse boodschappen, gas,
water en licht. Bovendien zijn de huurprijzen in
Amsterdam flink gestegen. Waarschijnlijk heeft ook
specialisatie van Leergeld Amsterdam hier invloed op.
Sinds 1-1-2021 richt Leergeld Amsterdam zich op
leermiddelen, zoals laptops, bijles, fietsen en schoolspullen. Samenwerkingspartner SINA verstrekt bedden,
bureaus, brillen e.d. Het jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds steunen deelname aan sport en
cultuur. En voor kleding gebruiken de gezinnen vaak stadspassen.
Door specialisatie in leermiddelen kunnen ouders, scholen en andere ondersteuners Leergeld Amsterdam
gericht vinden. Zo helpt Leergeld om kansenongelijk- heid in het onderwijs te bestrijden.
“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)

Onze doelgroepen
Hoe kan het dat zoveel gezinnen een beroep doen op Leergeld Amsterdam ondanks de voorzieningen van de
gemeente? Nadat we vaststellen dat er geen ‘voorliggende voorziening’ is, waarop ouders eerst beroep kunnen
doen, gaan we aan de slag. Uit de halfjaarcijfers van 2022 blijken dat drie grote groepen te onderscheiden zijn:
1. Werkende ouders met weinig inkomen weten meestal niet dat zij steun voor hun kinderen kunnen krijgen.
Voor ZZP’ers is aanvragen van een stadspas extra lastig vanwege hun wisselende inkomsten.
2. Ongedocumenteerde kinderen. Ze mogen er niet zijn en toch zijn ze er. Gelukkig mogen ze wel naar
school, want elk kind in ons land is leerplichtig. Maar deze gezinnen komen niet in aanmerking voor
armoederegelingen. Daarom is er vaak geen geld voor bijles, laptops en andere basisvoorzieningen.
3. De stadspas vergoedt niet alles. Ook als je een stadspas hebt, is die volstrekt ontoereikend om er bijles,
(de voor jou school benodigde) laptops of fietsen mee te bekostigen.
“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.”

Meer kinderen vragen meer middelen
Gelukkig konden we tot nu toe alle in aanmerking komende kinderen steunen dankzij
donaties van fondsen, bedrijven en particulieren. Heel veel dank daarvoor. Vanwege de
explosieve groei van de aanvragen hebben we echter voor het eind van dit jaar nog een gat
te vullen. We willen natuurlijk geen kinderen teleurstellen en al helemaal niet denken aan
een aanmeldstop. We blijven dus zoeken naar funding. Heb je een idee, denk met ons mee.
Met de huidige inflatie, een nieuw College van B&W en een nieuw Kabinet zijn we ook heel
bezorgd over 2023. De huidige subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de zgn. ‘Klijnsma middelen’) stopt eind 2022. We weten echter nog niet wat daarvoor in
de plaats komt. Recent schreef Minister Schouten aan de Tweede Kamer dat “kinderen
moeten mee kunnen blijven doen met leeftijdsgenoten, hun huiswerk kunnen maken op
een laptop en op de fiets naar voetbal, theater of school kunnen gaan”. Daarvoor mikt zij
op “lokale publiek-private samenwerking”. Hoe dat in de Amsterdamse situatie zal uitpakken is nog lang
niet duidelijk. Laten we hopen dat dat beleid iets oplevert voor de gezinnen met een smalle beurs.
Want aanvragen van kinderen, die elders niet terecht kunnen, blijven bij ons binnenstromen.

Meer weten of doneren?
Meer weten over ons werk of werken als vrijwilliger? Kijk op www.leergeldamsterdam.nl.
Meer weten over de financiële situatie van Leergeld Amsterdam of ideeën over werving van
fondsen en donaties? Neem voor informatie of een gesprek contact op met Coen Dresen,
vicevoorzitter, 06 22804308.
Direct doneren, klik hier om via de website een bestedingsdoel te kiezen of ga naar betaalverzoek bij de bank.
Wij zijn blij met elk bedrag.
Dick Jansen,
voorzitter Leergeld Amsterdam
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