
                                        

 

                                          STICHTING LEERGELD NIJMEGEN 2018  

 

Het DOEL van LEERGELD is dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen 

MEE KUNNEN DOEN. 

In Nijmegen zijn er naar schatting ongeveer 4000 kinderen die in armoede opgroeien.  

 

IN 2018 hebben 

we 3368 kinderen uit 

1999 gezinnen kunnen 

ondersteunen, 

de intermediairs 425 

huisbezoeken afgelegd,  

waarvan 343 voor de 1e 

keer en 82 keer was het 

een herhalingsbezoek, 

we 7820 aanvragen 

verwerkt (een toename 

van 4%), waarvan 53% 

aanvragen voor jongens 

en 47% voor meisjes, 

1937 kinderen een 

verjaardag pakket 

van Jarige Job 

gekregen, 

1751 kinderen een sport 

kunnen beoefenen, 

179 kinderen via de 

Bloemberg school in de 

zwembaden de eerste 

zwemvaardigheden 

geleerd, 

via het zwemfonds 547 
kinderen zwemles gehad,  

we aan 2459 
schoolgaande 

kinderen een 

ouderbijdrage 

verstrekt, 

330 kinderen mee 

kunnen gaan met 

schoolreis of naar een 

schoolkamp kunnen 

gaan, 

656 kinderen in het 

Voorgezet Onderwijs 

deel kunnen nemen aan 

een excursie of  

buitenlandse reis, 

we 210 laptops kunnen 

verstrekken, met name 

aan 1e klassers van het 

Voortgezet Onderwijs, 

we 147 nieuwe 

fietsen aan 

brugklassers en 20 
tweede handsfietsen 

kunnen verstrekken, 

we 500 
speeltuinabonnementen 

verstrekt (de Leemkuil 

en Brakkefort),  

74 kinderen deel 

kunnen nemen aan een 

Bouwdorp, 

130 kinderen aan een 

zomerkamp 

deelgenomen, 

5 toppers in de sport 

extra geld 

ontvangen, 

we Stichting Vincentius 

een bijdrage gegeven 

voor kinderen die aan 

de Eat en Meat 

activiteiten deelnemen, 

we een bijdrage kunnen 

geven aan het Summer 

Camp (Pontem 

College), 

 

we een bijdrage gegeven 

aan het 

Instrumentenfonds van 

De Lindenberg, 

 

460 kinderen aan 

een culturele 

activiteit 

meegedaan, 

 

 

 



 

 

SAMENWERKEN 

We werken samen met de voedsel- en kledingbank, met 65  basisscholen en 23 scholen voor 

voortgezet onderwijs, met 90 sportclubs, instellingen voor cultuur en leveranciers van 

sportartikelen, en met Bikewerk/Pluryn, de Rent Company.  

We zijn in alle stadsdelen van Nijmegen actief, maar de top 3 is Dukenburg, Oud-West en 

Lindenholt.  

We hebben dit allemaal kunnen doen dankzij de Gemeente Nijmegen, het ministerie van SZW, 

een particuliere instelling, serviceclubs en mensen die wat te vieren hebben en ons daarom 

verblijden met een gift. 

 

Globaal zijn de volgende gelden besteed  

Ouderbijdragen   € 137.000 

Excursies schoolreizen etc  €   78.000 

Zwemfonds    € 100.000 

Cultuur +attributen etc €   99.000 

Sport + attributen etc   € 367.000 

Laptops + ipads  €124.000 

Fietsen    €  39.000 

Talentenregeling   €     4.000 

Zomeractiviteiten   €   26.000 

 

Meer informatie kunt u opvragen via marian@leergeldnijmegen.nl 

Nijmegen, maart 2019   
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