Leergeld helpt

Laat uw kind
weer meedoen!
Nu meedoen is straks meetellen!

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie,
met sport, met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een
ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe
vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te
ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je
erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen!

Hoe werkt Leergeld?
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis
bekijkt een medewerker van Leergeld uw sociale en financiële
situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan
doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente, voor u
betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen?
Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. Zo
kan Leergeld er voor zorgen dat u bijvoorbeeld maar de helft van de
normale contributie betaalt. Of dat u heel goedkoop een fiets kunt
aanschaffen voor uw kind. Voor een schoolreisje kunnen we
bekijken of er speciale afspraken met de school gemaakt kunnen
worden. Leergeld bekijkt met u welke mogelijkheden er zijn om u
kind(eren) mee te laten doen.

Cultuur
Sport

Onderwijs
Welzijn
Komt mijn kind in aanmerking?
Dat bekijkt de medewerker van Leergeld die bij u thuis komt. Die
bekijkt of u in aanmerking komt en welke hulp Stichting Leergeld
Veldhoven en De Kempen uw kind(eren) kan bieden. Uw kind
moet in ieder geval tussen de 0 en 18 jaar zijn. De situatie wordt
echt per gezin bekeken en Leergeld gaat zeer zorgvuldig om met
uw privé-gegevens.

Krijg ik geld van Leergeld?
Leergeld maakt geen geld over naar uw rekening maar treft regelingen voor uw kind met verenigingen, bedrijven en scholen. Uw
kind hoeft niet eens te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt.

Welke ondersteuning kan ik verwachten?
Vergoedingen kunnen variëren van de aanschaf van een fiets of
computer tot kosten voor school, sport of cultuur.
Onderwijs is van groot belang. Kosten voor bijvoorbeeld de
ouderbijdrage, een schoolreisje, een schoolkamp en vervoer naar
school kunnen wij vergoeden. Als uw kind met de fiets naar school
moet, kunnen wij u ook helpen door een fiets aan te schaffen.
Ook sport is belangrijk om erbij te horen en om te leren omgaan
met elkaar. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het
betalen van de contributie van een sportclub, de kosten voor
zwemles of sportkleding of materialen om te sporten.
U kunt ook een aanvraag doen voor culturele activiteiten. Dan
denken we aan muziek- of balletles of streetdance. Maar ook aan
scouting of creatieve cursussen zoals schilderen of toneelspelen.

Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!
Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt contact met ons
opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken
met een medewerker die bij u thuis komt.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen kan gemakkelijk met het aanvraagformulier
op onze site www.leergeldveldhovendekempen.nl.
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