Brief/Mail in kader van 100 miljoen voor gemeenten waar al een lokale Leergeld stichting actief is.
d.d. 23-03-2017

Geachte heer dames en heren van de gemeenteraad Wijchen
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in gezinnen
die leven rond het bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Het is belangrijk dat ook de
kinderen die opgroeien in armoede, lid kunnen worden van een sportclub, hun verjaardag kunnen
vieren of de mogelijkheid krijgen om op muziekles te gaan. Niet alleen omdat het leuk is maar ook
omdat meedoen cruciaal is voor een goede ontwikkeling van kinderen.
Kansen in gemeente Wijchen
Gemeenten ondersteunen kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen met voorzieningen.
Maar nog lang niet alle kinderen worden bereikt en er is een groot verschil in het aanbod aan
voorzieningen per gemeente. Het kabinet stelt daarom elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om
álle kinderen kansen te geven. Het kabinet en Vereniging van Nederlandse Gemeenten stimuleren
gemeenten te gaan samenwerken met organisaties die voorzieningen in natura bieden die voor
kinderen onmisbaar zijn. In uw gemeente groeit zo’n <aantal> kinderen op in armoede.
Vanuit het kabinet heeft uw gemeente <bedrag> voor armoedebestrijding onder kinderen ontvangen.
U werkt al samen met het <Jeugdsportfonds> <Jeugdcultuurfonds> <Leergeld>. We helpen u graag om
samen met <Jeugdsportfonds> <Jeugdcultuurfonds> <Leergeld> en ook de landelijke partners
Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job nòg meer kinderen in uw gemeente te laten
meedoen. Samen bieden we een breed pakket voorzieningen voor educatie, sport, cultuur, verjaardag
en recreatie. Doordat we gebruiken maken van onze netwerken van professionals die werken met
kinderen en jongeren (intermediairs) en vrijwilligers bereiken we al veel kinderen. De uitdaging is nu alle
kinderen met een breed pakket aan voorzieningen in <naam gemeente> te bereiken.
Wat kunnen we voor de gemeente Wijchen betekenen?
We bieden een breed aanbod, in natura, aan voorzieningen op het gebied van educatie, sport,

cultuur, verjaardag en recreatie. Zoals een schoolreisje, fiets, verjaardagsbox en lidmaatschap
sportclub of culturele instelling.
We zijn actief in de haarvaten van de samenleving. Maken gebruik van lokale netwerken van

professionale intermediairs en vrijwilligers waardoor we veel kinderen kunnen bereiken.
We brengen extra private middelen in uit het bedrijfsleven, van donateurs of vermogensfondsen.

Door eenvoudige, bestaande en bewezen procedures en een snelle werkwijze wordt binnen een

paar weken de voorziening in natura verstrekt of is het lidmaatschap aan een sportclub of culturele
instelling geregeld.
We zorgen voor transparante rapportages en verantwoording over het aantal bereikte kinderen en

financieel overzicht.
We werken, waar wenselijk, samen met bestaande lokale (gemeentelijke) regelingen.

We vormen een aanspreekpunt voor uw gemeente vanuit de samenwerkende organisaties.

We ontwikkelen een platform waarop alle voorzieningen staan waar gebruik van gemaakt kan

worden.



We kunnen tevens kinderen bereiken en helpen, die zich buiten het directe gezichtsveld van de
gemeente bevinden, of die soms (net) niet in aanmerking komen voor minimaregelingen.

Hoe bereiken we kinderen in uw gemeente?

Een aanvraag bij Leergeld wordt gedaan door de ouders van een kind. Ouders die bij Leergeld om
hulp vragen, worden thuis bezocht door goed getrainde vrijwilligers. Tijdens het huisbezoek wordt
de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele)
schuldensituatie. Met de ouders wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van
bestaande voorzieningen. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van
deze voorzieningen.

Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp wordt
gedaan door een intermediair die als professional betrokken is bij de opvoeding en verzorging van
het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, IB-er, jeugdzorg medewerker, schuldhulpverlener, huisarts
of maatschappelijk werker. Zij kennen de wensen van het kind, de (financiële) thuissituatie en
hebben een professionele rol bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

Stichting Jarige Job bereikt kinderen door haar samenwerking met werkt o.a. Leergeld en de
Voedselbank. Van gezinnen die daar geregistreerd zijn, is het duidelijk dat ze in financiele nood
verkeren.
Wij zijn benieuwd naar uw standpunt.
De gemeente Wijchen is blij met ons bestaan, maar…….
Ook staan wij niet genoemd onder punt 2 beslispunten.
Terwijl wij zonder steun van de gemeente vorig jaar zo`n slordige € 16000, - hebben besteed aan
kinderen in Wijchen.
In de beslisnota armoedebeleid d.d. 6 april 2017 onder argumenten 1.3 staat “Wij geven deze
middelen grotendeels in natura” en daar zit het probleem.
Wij hebben daar de wethouder Mevr. Schaap op gewezen.
Wij merken nu al onderstaande:
Als bij vraagwijzer wordt aangetoond dat er geld is besteed aan het kind, dan wordt de rest van het
geld op de rekening van de cliënt gestort en erbij vermeld dat het tekort gehaald kan worden bij de
stichting leergeld 2stromenland.
Wij krijgen geen financiele ondersteuning uit de gemeente Wijchen.
Al onze gelden worden steeds meer geoormerkt waardoor steeds minder geld door ons in Wijchen
besteed kan worden. De groep kinderen tot 110% worden daarvan de dupe.
Wij moeten nu al kinderen afwijzen wegens gebrek aan financiën in Wijchen.
Een andere uitspraak:
Als de Stichting leergeld 2stromenland omvalt dan moeten wij de uitvoering toch zelf ter hand nemen.

Met vriendelijke groet,
Jan Hein Hoftijzer
Voorzitter Stichting leergeld 2stromenland
Mobiel 06 23416329

Meer informatie?
www.leergeld2stromenland.nl
www.stichtingjarigejob.nl
www.kinderhulp.nl

