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Vijf jaar Leergeld Amsterdam 
     Herfstbrief 2022 Leergeld Amsterdam 

Van Nut naar Noodzaak  
Op 1 december 15.00 uur viert Leergeld Amsterdam het 
vijf jarig bestaan. Sprekers zijn o.m. Stella de Swart (auteur 
‘Armoede krijg je gratis’), dr. Tara Fiorito (VU, onderzoeker 
migratie en integratie) en hopelijk een lid van B&W.  
Erbij zijn? Mail naar: jubileum@leergeldamsterdam.nl  
In vijf jaar groeide het aantal kinderen dat steun krijgt van 
Leergeld Amsterdam van 51 in 2017 naar ruim 4000 in 
2022. Subsidies en donaties van fondsen, serviceclubs, 
bedrijven en particulieren stelden ons in staat om dit zo 
toegenomen aantal kinderen te kunnen blijven steunen. 

Veel aandacht in de media  
De afgelopen drie jaar is de kansenongelijkheid van 
kinderen uit minimagezinnen sterk toegenomen. Eerst 
door corona en recenter door de gierende inflatie. Die 
kloof wordt voorlopig ook niet kleiner. Onlangs besteedde 
o.m. het Parool en AT5 daaraan nog veel aandacht. Zie www.leergeldamsterdam.nl/nieuws/.  

Kinderen uit minima gezinnen lopen grotere risico’s dan een gemiddeld kind: slechtere schoolprestaties, 
voortijdig schoolverlaten, meer gezins- en gedragsproblemen, meer armoede in volwassenheid en bij eigen 
kinderen, en een gemiddeld 6 jaar lagere levensverwachting (www.ser.nl/nl/publicaties/opgroeien-zonder-armoede).  

De beste remedie om kansen te vergroten is onderwijs. Daarom steunt Leergeld Amsterdam kinderen uit 
kansarme gezinnen in hun schoolloopbaan met o.m. laptops, bijlesvergoeding, schoolspullen en fietsen.  
Ouders of verwijzers kunnen aanmelden via www.leergeldamsterdam.nl/ik-heb-ondersteuning-nodig/. 
Leergeld Amsterdam neemt dan contact op en vraagt gegevens die de noodzaak van ondersteuning 
onderbouwen. Om onze steun echt bij kinderen te laten komen, steunen we altijd in natura. 

Kunnen we steeds meer aanvragen blijven vervullen?  
Net als in 2021 kunnen wij in 2022 alle in aanmerking komende kinderen steunen dankzij tientallen donaties 
van fondsen, bedrijven en particulieren. Afgelopen zomer was dat nog onzeker, omdat we toen nog veel 
tekort kwamen. Maar door extra donaties en subsidies van de gemeente en het Ministerie van SWZ gaat het 
ons dit jaar toch weer lukken!!!  Maar of we dat kunstje in 2023 weer kunnen herhalen is nog maar de vraag.  
Want het aantal aanvragen blijft maar stijgen. Voor 2023 rekenen op zeker 4500 aanvragen, wat ca. € 1,3 
miljoen zal kosten. Voor 2023 verwachten wij subsidies en donaties van samen zo’n € 925.000,=.  

Het resterende bedrag van € 375.000,= moeten we in 2023 bij elkaar zien te krijgen. 
Help ons om kinderen uit minima-gezinnen meer kansen te geven !!!  
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.  
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“Het heeft echt heel veel voor mij betekend. Als ouder kan je je soms best wel machteloos voelen, omdat je je 

kinderen heel graag iets wilt geven, maar het je niet lukt. Dat doet ook wel pijn en soms had ik dan echt het  

gevoel dat ik gefaald had, omdat ik mijn kinderen iets ontnam. Dat gevoel is nu wel echt weg”. (rapport Hogeschool 

van Amsterdam. http://leergeldamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/09/190925-onderzoeksrapport-capita-selecta.pdf). 

 
 


