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Stichting Leergeld Nijmegen vindt het belangrijk dat  
alle kinderen die opgroeien in armoede mee kunnen 
doen. Wij helpen gezinnen met een laag inkomen.*  
Dat doen wij door de kosten van activiteiten van school, bij 
clubs en verenigingen en zwemlessen voor kinderen van 
4 tot en met 17 jaar te vergoeden. Ook voorzien wij in 
benodigdheden zoals laptops, fietsen en sportbenodigd
heden. Door Corona hebben wij in 2020 minder aanvragen 
ontvangen omdat veel activiteiten stil zijn komen te liggen. 
Wel hebben wij veel extra gezinnen kunnen voorzien van 
een device voor thuisonderwijs. 

Ons werk kunnen wij doen dankzij de ge meente Nijmegen, 
het ministerie van SZW, een particuliere instelling, 
service clubs en gulle gevers.

Alle kinderen mogen meedoen,
want nu meedoen is straks meetellen

Wilt u meer weten over het werk 
van Stichting Leergeld Nijmegen?  
Kijk op onze website www.leergeldnijmegen.nl 
of mail naarinfo@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

“Hartelijk dank voor de hulp  
die ik destijds van uw organisatie 

kreeg om toch eea mogelijk te 
maken voor mijn zoon, ik heb 

hier dankbaar gebruik van 
gemaakt in die tijd.”
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gezinnen kinderen

AANTAL GEHOLPEN GEZINEN

FINANCIËLE BIJDRAGE AAN

• De Kleurfabriek (zomerkamp voor kinderen uit AZC)

• Kinderraad Nijmegen

• Diverse projecten samen met de Vincentius Vereniging

• Bijzondere talenten

AANTAL VERWERKTE AANVRAGEN

6440

“Mijn inkomen is gestegen. Ik  
ben jullie erg dankbaar voor het 
goede wat jullie doen en hoop dat 

jullie de mensen die het nodig 
hebben goed kunnen helpen!”

“Heel hartelijk dank voor  
het meehelpen met de 
schoolbetalingen voor 

mijn zoon Niek!”
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“Wij danken u hartelijk voor  
de support.We zijn onze eerste  

jaren als ondernemer inmiddels 
doorgeworsteld en kunnen weer op 
eigen benen staan. Ik ga er vanuit  
dat er inmiddels heel veel andere 

gezinnen zijn die de hulp 
hard kunnen gebruiken.“

“Onze dochters van 14 en 13 jaar  
zijn dolblij met de fietsen die ze van  

Stichting Leergeld mochten uitzoeken.
Vanaf dag 1 fietsen ze nu naar school  

en hebben hiermee dagelijks les in  
het verkeer en lichaamsbeweging.”


