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Alle kinderen mogen meedoen...
want nu meedoen is straks meetellen!

MISSIE

Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden is een vrijwilli-
gersorganisatie en heeft als missie het voorkomen 
van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met 
minimale financiële middelen. Een belangrijk ken-
merk van Leergeld is, dat er persoonlijk contact met 
de gezinnen is d.m.v. huisbezoek.

WAAR STAAN WIJ VOOR 

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen deze 
kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo    
goed mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen 
volwaardig participeren in de samenleving. 
Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden investeert in de 
deelname en ontwikkeling van kinderen die zonder 
extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht 
dreigen te komen.

Aanvragen kunnen worden gehonoreerd als:
• ouders een inkomen hebben dat niet hoger ligt
 dan 120% van het bijstandsniveau;
•  de kinderen wonen in de gemeenten Arnhem, 
 Renkum of Rheden;
•  de kinderen willen meedoen aan binnen- of 
 buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvol-
 doende financiële middelen niet kunnen 
 deelnemen.

MIDDELEN

Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden verschaft o.a. 
een fiets en/of een laptop. Daarnaast betalen wij 
-deels- de kosten om deel te nemen aan school-
kampen, -excursies en andere schoolactiviteiten. 
In voorkomende gevallen kan er ook een beroep 
gedaan worden op het lidmaatschap van een sport-
club, muziekles, kunstzinnige vorming of scouting.

Wij kunnen uw steun 
goed gebruiken!

www.vriendenvanleergeldarnhem.nl

Meld u aan als vriend!
Via onze website www.vriendenvanleergeldarnhem.nl

of met een email aan info@vriendenvanleergeldarnhem.nl

Veel informatie staat op onze website, maar u kunt altijd 
bellen met ons kantoor: 026 44 55 572



WAT VERWACHTEN WIJ VAN EEN VRIEND?  

Wij verwachten een financiële ondersteuning maar ook         
een goede vriend die bijdraagt aan een positief imago, het 
creëren van bewustwording omtrent armoede  en het ver-
sterken van onze naamsbekendheid, c.q. de werkzaamheden 
van Leergeld onder de aandacht helpt brengen.  

WAT KRIJGT U DAARVOOR TERUG? 

U maakt kinderen blij doordat zij mee kunnen doen! 
Door het voorkomen van uitsluiting door bij te dragen aan de 
schoolse- en buitenschoolse sociale activiteiten, wordt boven-
dien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” 
voor gaat betalen. U ontvangt onze nieuwsbrieven,  het soci-
aal jaarverslag en u wordt vrijblijvend uitgenodigd voor de 
jaarlijkse Vriendenbijeenkomst.  

KOMENDE JAREN RICHTEN WIJ ONS MET NAME OP

• Het bereiken van meer kinderen uit de doelgroep;
• Het blijvend ondersteunen en waar mogelijk uitbrei-
 den van de directe hulpverlening; 
• Versterking van de signaleringsfunctie en kennis 
 verspreiden;
• Verbreding en verdieping van de organisatie;
• Intensivering van de samenwerking met andere 
 organisaties; 
• Vergroten van de naamsbekendheid en de inhoud 
 van de werkzaamheden;
• Groei, diversificatie en stabilisatie van de inkomsten;
• Nauw contact onderhouden met scholen als bron van 
 kennis van gezinssituaties en om knelpunten in de 
 opleiding weg te nemen.

VRIENDEN HELPEN LEERGELD HELPEN

WAAROM VRIENDEN WORDEN? 

Armoede is de wereld niet uit! Zoals het er nu voorstaat 
wordt de kloof tussen arm en rijk eerder groter dan kleiner.
Arnhem bevindt zich in de top 5 van gemeenten met 
het hoogste percentage kinderen dat moet opgroeien in 
armoede. Maar ook de gemeente Rheden zit boven het 
landelijke gemiddelde. Renkum doet het wat dat betreft 
iets beter, maar kent wel degelijk een grote groep kinderen 
met armoedeproblematiek. 

Het is en blijft noodzakelijk om kinderen die in armoede 
moeten opgroeien te helpen. Vrienden zijn daarom voor 
Leergeld belangrijk met name om die hulp ook op langere 
termijn te kunnen realiseren. Die Vrienden fungeren ook 
als een platform, zodat het bekend is dat er brede com-
passie is met kinderen die onder de armoedegrens moe-
ten leven. Door financiële bijdragen van Vrienden kunnen 
kinderen meedoen aan al die activiteiten behorend bij de 
binnen- en buitenschoolse ontwikkeling. 
Vrienden helpen Leergeld met het creëren van meer      
bewustwording omtrent armoede.

Overigens wordt Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden       
financieel ondersteund door de betrokken gemeenten, 
de grote Arnhemse Fondsen en Leergeld Nederland. Ook 
wordt er intensief samengewerkt met organisaties binnen 
het sociale domein. Juist door alle krachten te bundelen      
kunnen belangrijke resultaten worden behaald.


