Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland stelt zich voor
Wie zijn wij?
Leergeld-stichtingen zijn autonome vrijwilligersorganisaties die heel laagdrempelig werken. We
richten ons met als motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ op het voorkómen van sociale uitsluiting
van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Hun ontplooiing, hun ontwikkeling
moet worden bevorderd. Nu meedoen is namelijk straks meetellen. In heel Nederland gaat het
hierbij volgens recente schattingen om bijna 400.000 kinderen. In de 043-regio hebben we het over
misschien wel 5000 kinderen. Dat zijn inderdaad zorgwekkende aantallen…
Wat doen wij?
‘Alle kinderen mogen meedoen’ realiseren we door gezinnen met een laag inkomen tegemoet te
komen in de kosten van hun leerplichtige kinderen. Dit geldt alléén voor zover zulke uitgaven niet of
slechts gedeeltelijk door andere instanties worden vergoed. De tegemoetkoming is bedoeld voor
schoolevenementen, schoolgeld, sportkleding, contributies voor clubs of bijvoorbeeld muzieklessen.
Maar ook met een gereviseerde fiets of computer blijken veel kinderen al heel goed te helpen te zijn.
Een gezin dat een aanvraag bij ons doet moet wel aan een aantal regels voldoen. Een huisbezoek is
een vast onderdeel van onze aanvraagprocedure. Vaak kunnen we ouders bepaalde adviezen
meegeven met het oog op nog niet benutte geldbronnen en andere voorzieningen. En ook belangrijk
is dat we ouders maar ook kinderen willen stimuleren om de uitdagingen die er liggen actief aan te
pakken. Inderdaad, vóór wat hóórt ook wat!
Wat is onze plaats in het geheel?
Als Leergeld-stichting hebben we in het gebied dat we bedienen een omvangrijk en stevig netwerk.
Er is niet alleen frequent contact met de 043-gemeenten en de scholen in onze regio, maar ook met
andere organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede en maatschappelijke
achterstelling van kinderen en jeugdigen. De Zuid-Limburgse voedselbank is daarvan een voorbeeld,
net als Stichting Humanitas. Even vanzelfsprekend hebben we goede samenspraak met de andere
Leergeld-organisaties in onze provincie en met de landelijke koepelorganisatie, Leergeld Nederland.
Het geld dat wij nodig hebben ontvangen we deels in de vorm van subsidies, deels in de vorm van
donaties van bedrijven, serviceclubs, liefdadige instellingen en particulieren. Door middel van een
uitvoerig jaarverslag leggen wij periodiek financiële verantwoording af aan al degenen die ons
steunen.
Voor meer informatie:

www.leergeld.nl
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Omdat nu meedoen straks meetellen betekent!

