Leergeld helpt

Laat alle kinderen
meedoen!
Nu meedoen is straks meetellen!

Kinderen verdienen een goede start
Kinderen verdienen kansen om zich te ontplooien en zich sociaal
te ontwikkelen. Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun
ouders kunnen het lidmaatschap van verenigingen of een schoolreis
niet betalen. Leergeld helpt deze kinderen. Door bijvoorbeeld
voetbalschoenen voor hen te kopen of muziekles te vergoeden.
Want nu meedoen, is straks meetellen!

Samira gaat gewoon mee op schoolkamp
Samira gaat gewoon mee op schoolkamp, terwijl haar ouders dit
niet kunnen betalen. Dankzij Leergeld kan Samira toch mee.
Leergeld is er voor kinderen die buitengesloten dreigen te raken omdat
hun ouders niet alle kosten kunnen dragen. Als we horen dat een kind
niet mee kan doen, komen we direct in actie. Veel aanvragen komen
via scholen, verenigingen en betrokkenen.

Dichtbij
Nabijheid en korte lijnen zorgen ervoor dat Leergeld snel en
effectief kan helpen. We werken met intermediairs uit de lokale
gemeenschap. Dit zijn door ons opgeleide vrijwilligers die bij
gezinnen thuis langsgaan om daar de (financiële) situatie te
bekijken. De intermediair ziet wat er echt nodig is. Samira heeft ook
een grotere fiets nodig en haar broer Milan wil graag op voetbal.

Voor elkaar
Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig
mogelijk middelen. Daarom bouwen we lokale netwerken. Met
behulp van het bedrijfsleven, gemeenten en serviceclubs kunnen we
tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen, zoals
sportschoenen, een tweedehands fiets of een verjaardagstraktatie.

Opbloeien
Kinderen hebben dromen en ambities die ze niet alleen binnen de
muren van het schoolgebouw kunnen ontwikkelen. Ze hebben hulp
nodig om zich te ontplooien. Hulp die niet iedere ouder kan bieden.
Meedoen maakt dat kinderen kansen krijgen.
Je ziet Samira en Milan opbloeien.
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Hoe helpt u Leergeld?
Met geld
Wanneer u Leergeld wilt helpen met geld stort dan
uw bijdrage op rekeningnummer:
NL08 RABO 0126 3462 91
t.n.v. Leergeld Veldhoven en De Kempen.
Fiscaal nummer/RSIN: 8168.79.394
Wij zijn u namens de kinderen heel dankbaar.

In natura
U kunt Leergeld ook helpen door een voorziening, dienst, activiteit
of product aan te bieden waar kinderen, kosteloos of tegen
gereduceerd tarief, gebruik van kunnen maken. Laat ons weten wat
u voor Leergeld wilt doen via: info@leergeldveldhovendekempen.nl
of via het contactformulier op www.leergeldveldhovendekempen.nl.

Leergeld
Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan onze site: www.leergeldveldhovendekempen.nl.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.
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