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Stichting Leergeld Nijmegen heeft als missie: ‘Alle kinderen kunnen 
meedoen’. Wij ondersteunen gezinnen met een laag inkomen* door 
kosten te betalen voor allerlei zaken voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. 
Zoals voor sport, muziek, dans, zwemles maar ook voor attributen zoals 
voetbalschoenen en een danspakje. Ook regelen we bijvoorbeeld een 
laptop of fiets als kinderen naar de brugklas gaan. In het overzicht  
hiernaast zie je wat we allemaal doen. 

In 2021 hebben de Coronamaatregelen gelukkig minder effect op onze 
activiteiten gehad dan in 2020. We hebben voor 3240 kinderen wat 
kunnen betekenen met een breder aanbod dan ooit. Toen in de zomer 
weer meer mogelijk was, hebben we een extra aanbod gedaan waar 
veel gebruik van werd gemaakt: Squla (ruim 500 keer verstrekt), 
grafische rekenmachines en het behalen van de zwemdiploma’s B en C. 
Doordat er in het eerste Corona jaar veel extra laptops zijn verstrekt, 
was de afname in 2021 kleiner. We hebben contacten met bijna 2000 
gezinnen en met 22% is daadwerkelijk contact geweest: via video
bellen en soms via een huisbezoek. Hierbij gaat het niet alleen om 
nieuwe gezinnen maar hebben we ook herhaalintakes. De campagne 
die we voerden voor werkende ouders heeft tot meer kinderen uit deze 
doelgroep geleid.     

Meedoen is ons motto.  
Wij vertrouwen er op dat nu mee mogen  
doen een goede basis is om er later ook  
bij te mogen horen!
 
Wilt u meer weten over het werk van Leergeld Nijmegen. 
Kijk dan op onze website 
www.leergeldnijmegen.nl 
of mail naar info@leergeldnijmegen.nl

*  Een laag inkomen is een gezinsinkomen per maand dat niet 
   hoger is dan 120 of 130 procent van het sociaal minimum
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SAMENWERKINGSPARTNERS

“Dan wil ik jullie verder van 
harte danken voor alle hulp die 
mijn dochters de afgelopen jaren 
van Stichting Leergeld hebben 
mogen ontvangen. Het is van 
onschatbare waarde geweest.”
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FINANCIËLE BIJDRAGE AAN

• De Kleurfabriek (zomerkamp voor kinderen uit AZC)

• Bijzondere talenten

AANTAL VERWERKTE AANVRAGEN
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“Hierbij een factuur voor het 
paardrijden voor mijn dochter.  

Volgens mij is de factuur te hoog, 
de resterende €40 maak ik dan 

zelf over. Alvast bedankt en  
echt superfijn dat jullie dit  

voor kinderen doen.”
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“Superfijn voor het snelle 
regelen. Mijn dochter heeft 

heel veel zin om te 
beginnen volgende week. 

Heel erg bedankt”

“Hartelijk bedankt 
voor de goede zorgen 

en steun!”

AANTALLEN KINDEREN DIE MEE HEBBEN GEDAAN


