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201
Leergeld ziet in 2012
het aantal gehonoreerde
steunaanvragen toenemen

Het jaarverslag 2011 van Leergeld opende met de kop boven het persbericht van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) Donkere wolken boven de Nederlandse samenleving. Dat gebeurde
naar aanleiding van zijn publicatie over de “Sociale staat van Nederland 2011”. Daarin wordt vooral
somberheid uitgesproken over de financiële en economische vooruitzichten voor Nederland en de
negatieve doorwerking daarvan in de koopkracht voor alle burgers, met name ook voor de talrijke
gezinnen die nu al van een laag besteedbaar inkomen moeten rondkomen. Dit jaarverslag heeft
dezelfde boodschap. De armoedemonitor van november 2012 van hetzelfde SCP becijferde voor het
jaar 2012 dat er omstreeks 400.000 kinderen in armoedesituaties leven. De nood van deze kinderen is
zo hoog dat de Kinderombudsman inmiddels een Meldpunt voor Kinderen in armoede heeft geopend
om een scherper beeld te krijgen van de problematiek.
In 2012 zijn de inkomsten van Leergeld
Oosterhout e.o. in vergelijking met 2011 met
€ 15.000,= teruggelopen: van € 184.000,=
in 2011 naar € 169.000,= in 2012. Toch
zijn weer meer kinderen in 2012 voor
steunverlening in aanmerking gekomen. Dat
werd gerealiseerd dankzij de donaties, het
eenmalig aanspreken van de reserves en de
subsidies van de gemeenten in onze regio.
Waren het in 2011 nog 1485 in 2012 zijn
1642 aanvragen voor kinderen gehonoreerd,
een stijging van 11 %.

Als Leergeld de gestaag toenemende vraag
naar steun wil blijven honoreren – met
handhaving van de strenge inkomenstoetsen
– zullen de inkomsten moeten stijgen. Dat
is in deze tijd van crisis geen gemakkelijke
opgave. Het bestuur van Leergeld prijst zich
gelukkig dat het in 2012 qua steunverlening
nog geen stappen terug heeft hoeven
doen. Meer kinderen die mee kunnen doen
is ook in 2012 de aanhoudende drijfveer
van Leergeld Oosterhout gebleven.
Vooral dankzij de inspanningen van de

intermediairs en bureaumedewerkers
is dat resultaat bereikt. Met vereende
krachten zal Leergeld voor het komende
jaar echter meer sponsoropbrengsten en
donaties moeten realiseren opdat kinderen
die voor steun in aanmerking komen niet
om budgettaire redenen hoeven te worden
afgewezen.
Leergeld heeft daartoe in haar regio
diverse activiteiten ontwikkeld die de
maatschappelijke basis voor steunverlening
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12
verder versterken. De toename van de
hulpvragen was aanleiding voor het bestuur
om de al jaren bestaande goede contacten
en afspraken met de gemeenten verder te
intensiveren. Immers, een van de doelen
van Leergeld Oosterhout e.o. is nog meer
kinderen uit minimagezinnen te bereiken
dan nu het geval is. Sociale uitsluiting kan
een nachtmerrie worden voor het kind,
zijn omgeving en de gemeenschap waarin
het kind opgroeit. Leergeld staat voor het
realiseren van dromen van het kind opdat
het net zoals zijn generatiegenoten gewoon
kan meedoen aan cultuur, sport en educatie.

Inmiddels is het aantal Leergeldstichtingen
in Nederland gegroeid tot 71. De eerste
stappen naar nauwere samenwerking
tussen de stichtingen in West-Brabant zijn
in 2012 gezet. Behalve in Oosterhout e.o. zijn
er stichtingen in Breda, Roosendaal, EttenLeur en Bergen op Zoom actief. Zij hebben
zich voorgenomen die kennis en ervaringen
samen te delen, die de doelstellingen en
de effectiviteit van het werk van Leergeld in
geheel West-Brabant bevorderen. Regionale
bijeenkomsten die door de Vereniging van
Leergeld Nederland worden georganiseerd
zullen die kennisdeling verder stimuleren.
Het is de overtuiging van alle medewerkers
die zich dagelijks voor Leergeld inzetten

dat kennisdeling cultureel, opvoedkundig
en sportief zal leiden tot groei en
zelfontplooiing, zodanig dat alle kinderen
kunnen meedoen en dus ook blijven
meetellen.
Namens het bestuur van de stichting
Leergeld Oosterhout e.o
André Rosendaal, voorzitter.
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2012 in enkele hoofdlijnen,
met een aantal cijfers t.o.v. 2011
In het jaar 2012 heeft de stichting Leergeld voor een totaalbedrag van € 184.063,= gezinnen
en kinderen blij kunnen maken met financiële steun voor diverse activiteiten, voorzieningen
en hulpmiddelen die voor schoolgaande kinderen absoluut onmisbaar zijn om in balans naar
volwassenheid te kunnen groeien. In totaal hebben 1642 kinderen kunnen profiteren van de steun van
Leergeld. Het overzicht hiernaast laat zien waar de steun in het verslagjaar uit bestaat.
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Voorzieningen /
activiteiten

AANTAL
AANVRAGEN

2012
Vergoedingsbedragen in €

AANTAL
AANVRAGEN

2011
Vergoedingsbedragen in €

internet

84

17.330

71

15.580

computer

41

4.750

38

4.400

contributie/lesgeld

381

55.106

389

57.258

fiets

119

17.660

96

14.095

instrument huur/koop

10

713

12

1.028

kamp/weekend via vereniging

16

680

8

433

kleding/attributen

318

21.501

289

22.022

cultuur contributie

81

17.933

56

12.786

cultuur kleding

39

2.294

13

444

ouderbijdrage

226

3.400

235

3.537

overblijfkosten

28

4.653

45

6.593

overige t.b.v. onderwijs

1

25

1

25

bijles

1

200

-

-

schoolboeken/benodigdheden

3

1.060

1

25

schoolreis/kamp-

156

4.896

122

3.712

zwemmen recreatief

9

792

8

568

zwemvaardigheid

127

31.024

100

19.079

cultuur kamp

1

25

1

83

testkosten

1

20

1

68

TOTAAL

1.642

184.063

1.485

161.709
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2012

De steunverlening in 2012 in euro’s is
veertien procent gestegen ten opzichte
van het niveau van 2011. Dat is mede
mogelijk geweest dankzij de bereidheid
van deelnemende gemeente(besturen)
en andere donerende instellingen en
particulieren om hun subsidies en donaties
in deze economisch lastige tijden te
handhaven. Daarmee geven zij er blijk van
dat de deelname aan sport , educatie en
cultuur door kinderen uit gezinnen met
een laag besteedbaar inkomen niet in het
gedrang mag komen.

2012 kende weer een aantal bijzondere
fundraising-activiteiten. In de laatste
week van januari vond het tweede
klassieke benefietconcert voor Leergeld
plaats in de sfeervolle Vredeskerk te
Oosterhout. De enthousiaste musici van
het Ragazze strijkkwartet boden een
gevarieerd programma. Zij vertolkten
Mozart en Schubert. Het concert had meer
bezoekers mogen hebben. De gezamenlijke
woningbouwcorporaties in de gemeenten
waar Leergeld actief is, sponsorden het
concert volledig. Daardoor kon de recette
€ 3.000,= ten goede komen aan de kinderen
van Leergeld.
De dichtwedstrijd die in het voorjaar van
2011 was uitgeschreven voor leerlingen van
de derde klassen van Praktijkschool, VMBO,
HAVO en VWO in de vijf gemeenten waarin
Leergeld werkzaam is, leverde prachtige
resultaten op. Een jaar later, in april 2012
verscheen de poëziebundel “Solidariteit: in
verbinding met ander”. Tijdens de feestelijke

presentatie in Outflow waren het de
prijswinnende leerlingen die de bundel als
eersten in ontvangst namen.
Het was het uitgelezen moment waarop de
voorzitter afscheid nam van een markante
adviseur uit het onderwijsveld: Bert
Oudenhoven. Midden onder de jongeren aan
wie hij jarenlang wijze geschiedenislessen
doceerde, werd hij voor zijn adviseurschap
geprezen en in het zonnetje gezet.
De dichtwedstrijd leverde geen extra
financiële middelen op. De medewerking
van schoolleiders en docenten aan dit
project en de deelname van veel leerlingen
aan de dichtwedstrijd dragen wél bij aan
een toenemende bewustwording binnen
de deelnemende scholen van sociale
ongelijkheid in de samenleving en de vrijwel
altijd nadelige gevolgen hiervan voor
schoolgaande kinderen uit gezinnen met
een laag besteedbaar inkomen.
Een biljartclub uit Made stootte voor
Leergeld gedurende een biljartmarathon
het prachtige bedrag van € 4.060,= bij
elkaar en een motorclub uit Made crosste
het sportieve bedrag van € 500,= uit de
zandgrond. In Dongen was het door de
Lionsclub georganiseerd Concours Hippique
een absolute topper. De prachtige opbrengst
hiervan was met de verdubbeling van
Cordaid in totaal € 12.000,= .
Lopers van een Roparunteam hebben
tijdens het pinksterweekend met
gesponsorde felgele shirts bijgedragen
aan vergroting van de naamsbekendheid
van Leergeld. Die activiteit sluit aan bij een

van de hoofddoelen uit de beleidsnotitie
2012-2014: maatschappelijk in beeld blijven
om bedrijven, instellingen èn particulieren
te stimuleren samen met de gemeentelijke
overheden het werk van Leergeld te
steunen. Publiek- private samenwerking
is naar het oordeel van het bestuur van
Leergeld de beste formule om doelgericht
en effectief armoede onder kinderen te
bestrijden.
De Kinderkleding- en Speelgoedbeurs
in Oosterhout in het voor- en najaar
leverde dankzij de inspanningen van vele
vrijwilligers € 6.000,= voor Leergeld op.
Deze actie bereikte twee doelen: eigentijdse
kledingstukken komen voor een alleszins
betaalbaar bedrag bij gezinnen met een
laag besteedbaar inkomen. En de kinderen
in die zelfde gezinnen profiteren weer van
de inkomsten die Leergeld ermee heeft
verkregen. Een prachtige formule die in
nog meer gemeenten navolging zou kunnen
vinden.
In december bracht één circusvoorstelling
van het circus Renaissance € 10.000,= op
voor Leergeld, mede dankzij de ruimhartige
steun van Rotaryclub Oosterhout en
Rabobank Amerstreek. Tot grote voldoening
van een trotse voorzitter kon Leergeld
de recette van de circusvoorstelling in
ontvangst nemen.
Na bijna tien jaar Leergeld achtte het
Bestuur de tijd rijp voor de oprichting van
de Vriendenkring. In het najaar van 2011
begonnen bestuursleden daarom aan de
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voorbereiding van een “Vriendenkring van
Leergeld”. Vrienden van Leergeld verbinden
zich aan het goede doel van Leergeld
Oosterhout e.o. Vrienden voor Leergeld
staan als vrienden voor het leven garant
voor een structurele bron van inkomsten.
Ze worden vaste sponsors gedurende
minimaal vijf jaar. Een structurele
inkomstenbron is noodzakelijk om aan
de aanvragen te kunnen blijven voldoen.
De cijfers in dit jaarverslag onderstrepen
het belang van vrienden. De steunaanvragen
nemen toe, de inkomsten uit sponsoring,
projecten en particuliere subsidies dalen.
Vrienden helpen door hun bijdragen om van
Leergeld Oosterhout een nog krachtiger
publiek/private organisatie te maken die
naast de gemeentelijke subsidies ook kan
rekenen op een gestage inkomstenstroom
uit de gemeenschappen waarbinnen
Leergeld werkzaam is.
Inmiddels zijn de eerste vrienden
geregistreerd. Een grote lancering voor het
werven van Vrienden in het bedrijfsleven
staat gepland in het jubileumjaar 2013.
De circusvoorstelling was tevens het
startsein voor de viering van het tienjarig
bestaan van Leergeld Oosterhout. Op 20
januari 2003 werd de eerste hulpvraag
verwerkt en gehonoreerd. In tien jaar tijd
heeft Leergeld naam gemaakt en zijn
bestaansrecht bewezen. De vraag is alsmaar
toegenomen. De stichting is uitgegroeid
tot een volwassen organisatie die louter
bestaat uit enthousiaste en bevlogen
vrijwilligers. Het bestuur heeft gemeend alle

medewerkers van Leergeld een attentie aan
te bieden ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan. Dat gebeurde nog in dit verslagjaar
2012. Behalve Leergeldkinderen hebben
ook de medewerkers van Leergeld in een
sfeervolle omgeving kunnen genieten van de
prachtige circusshow.
Een treurige gebeurtenis voor de
Leergeldgemeenschappen in Nederland en
voor Leergeld Oosterhout in het bijzonder
was het overlijden van Aad Atteveld op
24 augustus 2012. Bevlogen begonnen
in Oosterhout en vooral Dongen, zijn
woonplaats, zorgde hij na zijn overstap
naar Leergeld Nederland voor een
professionaliseringsslag van de landelijke
vereniging. Hij was een onvermoeibare
motor die op vele plekken in het land
de oprichting van lokale leergelden
stimuleerde en met succes geldelijke steun
binnenhaalde.
Er gebeurde in dit verslagjaar nog meer
achter de schermen. In januari al vond
een wisseling van de wacht plaats
in het bestuur. Peter Dirven gaf de
voorzittershamer over aan André Rosendaal
die op zijn beurt de secretarispen doorgaf
aan Mariet van Goch. Peter Dirven ontving
voor zijn onophoudelijke bestuurlijke
aandacht voor de doelen van Leergeld
de eerste nieuwe gouden erespeld van
de gemeente Oosterhout uit handen van
de burgemeester Stefan Huisman. Bij de
aanvang van het verslagjaar trad ook Henk
Janus toe tot het bestuur van Leergeld.
Halverwege het jaar hebben alle

medewerkers van Leergeld in de regio in
de zeer gemoedelijke sfeer van Restaurant
“het Brabants Bontje” afscheid genomen
van twee gouden vrijwilligers van het
eerste uur: Elly van den Boer en Annemiek
Jongmans. Zij zijn drijvende krachten
geweest die met hart en ziel, met plezier en
passie vele bergen werk hebben verzet voor
Leergeld Oosterhout en hebben Leergeld
Oosterhout e.o. mede op de kaart gezet. In
de persoon van Charlotte van ’t Hullenaar
heeft Leergeld Oosterhout een nieuwe
algemene coördinator gevonden die samen
met alle andere gemotiveerde vrijwilligers
het werk achter de schermen van Leergeld
Oosterhout e.o. met verve voortzet.
Het allerbelangrijkste dat binnen de
Leergeldorganisatie gedurende het
gehele jaar 2012 bijna dagelijks heeft
plaatsgevonden is de beoordeling van en
besluitvorming over de steunaanvragen
van gezinnen die door de intermediairs
na veelvuldige huisbezoeken op het
Leergeldkantoor worden ingebracht.
In dit jaarverslag een beschrijving van
praktijksituaties. Daar uit valt heel
concreet op te maken hoe belangrijk de
steunverlening is voor de kinderen die het
betreft. De situaties verhelderen ook de
criteria die Leergeld hanteert bij honorering
dan wel afwijzing van aanvragen om steun.
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Casuïstiek jaarverslag
Gezin 1
Dit gezin is al vanaf 2005 bekend bij Leergeld. Het bestaat uit een
alleenstaande ouder met een zoon. Mevrouw heeft al deze jaren
een bijstandsuitkering. In zijn basisschoolperiode zijn voor deze
jongen met name vergoedingen verstrekt voor schoolreisjes en sport
activiteiten. In de loop der jaren heeft hij o.a. gevoetbald en is hij lid
geweest van een dansvereniging. De daarbij horende kosten voor
rekening van Leergeld. Na de basisschool is hij naar het gymnasium
gegaan, wat voor de moeder veel extra kosten met zich meebracht.
Gelukkig hebben ze ook elders steun gekregen, via bemiddeling
van Leergeld is een beroep gedaan op het solidariteitsfonds van de
school voor een klassieke reis naar Rome in het laatste studiejaar.
Leergeld heeft de 1/3, 1/3, 1/3 regeling voorgesteld waarbij de
school zelfs nog een gedeelte extra voor haar rekening genomen
heeft ten gunste van het gezin.
We kregen te maken met een sport die nog niet eerder was
aangevraagd namelijk schermen. De jongen is aangemeld bij
een schermvereniging en heeft daar proeflessen gevolgd en
was natuurlijk laaiend enthousiast. De contributie viel binnen de
Leergeld normen maar de kosten voor het benodigde materiaal
vielen beslist niet binnen het gestelde budget. Daar kon geen
goedkeuring voor gegeven worden. Gelukkig voor deze jongen
bleken er later toch nog andere mogelijkheden waardoor de kosten
wel beperkt bleven. Inmiddels is hij in mei 18 jaar geworden en komt
hij dus nu niet meer in aanmerking voor steun door Leergeld.

Gezin 2
Vluchtelingenwerk Drimmelen heeft stichting Leergeld benaderd
met het verzoek een intake te doen bij een familie uit Tibet. Het
gezin heeft bij vluchtelingenwerk een contactpersoon toegewezen
gekregen die meerdere “leergeldgezinnen” heeft begeleid.
De vader van het gezin woont al langer in Nederland. Zijn vrouw
en zijn twee dochtertjes zijn op 1 februari aan in Nederland
aangekomen en het gezin wordt herenigd. De inschrijving in
de gemeentelijke basisadministratie vind plaats op 18 maart
plaatsgevonden en daarna kan een uitkering worden aangevraagd.
Ondanks de hulp van de contactpersoon vergen alle administratieve
stappen daartoe veel tijd. Hij heeft niet alleen maatschappelijk hulp
geboden maar is ook opgetreden als taalcoach. Gelukkig krijgen
de meisjes een plaats toegewezen op de internationale school in
Breda en kunnen zij daar na Pasen starten. Voor school hebben
zij binnensportschoenen nodig en ook moet er overblijfgeld en
ouderbijdragen worden betaald.
Onze intermediair is nog dezelfde week samen met de coach
naar het gezin toegegaan. Alle aanvragen worden opgenomen.
Voor het gezin wordt een (tweedehands) computer aangevraagd,
een fiets voor het oudste meisje en een zwemabonnement c.q.
zwemlesvergoeding voor allebei de zusjes. De medewerkster op
kantoor zoekt contact met de school. Zij geeft door, dat stichting
Leergeld de aanvragen ouderbijdragen en overblijfgeld in
behandeling heeft. Het bestuur keurt, een paar dagen later, alle
aanvragen goed. Normaal gesproken wordt overblijfgeld alleen
vergoed als er werk door ouders tegenover staat. In dit geval moeten
de zusjes overblijven. Er is geen andere mogelijkheid.
Sportzaak Roestenburg wordt geïnformeerd dat op kosten
van stichting Leergeld de zusjes binnensportschoenen mogen
aanschaffen, zo ook de zwemvereniging in verband met de
zwemlessen. De coach gaat daar samen met hen heen. De oudste
dochter heeft een fietsbon voor een tweedehands fiets. Tools to
Work laat weten wanneer de computer klaarstaat. De school stuurt
de nota’s ouderbijdrage en overblijfgeld zodat hierop betaald kan
worden.Namens de familie laat de coach ons weten dat het gezin
heel blij is met alle hulp, die mede tot stand is gekomen door een
collectieve samenwerking met alle betrokken partijen.
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Netto-inkomen gezinnen met toelage van Leergeld 2012

Hoogte inkomen
p/maand

Totaal
gezinnen 2012

% 2012

% 2011

< 800

31

8

2

800 tot 900

15

4

9

900 tot 1.000

36

9

23

1.000 tot 1.100

104

26

18

1.100 tot 1.200

60

15

22

1.200 tot 1.300

76

19

9

1.300 tot 1.400

30

7

7

1.400 tot 1.500

16

4

5

>1.500

38

9

5

406

100%

100%

Totalen

Samenstelling gezinnen
In 2012 hebben 234 éénoudergezinnen zich tot Leergeld gewend voor ondersteuning en
172 twee- oudergezinnen. In 2011 waren dat er respectievelijk 202 en 154 (totaal 356).
Dat betekent een stijging van 15% in 2012.

Bron van inkomen aanvragende gezinnen 2012

Bron van
inkomen

Totaal
gezinnen 2012

% 2012

% 2011

WWB (wet werk en bijstand)

153

38

36

ANW (alg nabestaandenwet)

2

0

1

WAO

21

5

8

WW

20

5

5

Arbeid

78

19

21

Anders/overige uitkeringen

57

14

11

Uitkering en/of arbeid

65

16

16

Onbekend (niet ingevuld)

10

2

2

Totalen

406

100%

100%

Ten opzichte van 2011 is er een toename 5% van gezinnen met inkomsten uit arbeid,
of uitkering/arbeid waar te nemen.
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Goedgekeurde aanvragen naar soort onderwijs

Soort
onderwijs

Aanvragen
2012

% 2012

% 2011

Basis onderwijs

402

87

87

Speciaal onderwijs

3

1

2

V.O. + M.B.O.

56

12

11

Overig (niet ingevuld)

1

0

0

462

100%

100%

Soort
aanvragen

Aantal

Bedragen
in €

Voorschotten schoolkosten

0

0

Giften Schoolkosten

462

Giften buitenschools

Aard ingediende aanvragen 2012

Gem.
bedrag

%

28.848

63

13%

1.117

153.187

137

67%

Giften materiële voorzieningen

283

46.784

165

20%

Totaal 2012

1.861

228.437

123

100%

Totaal 2011

1.666

200.903

Soort
aanvragen

Aantal

Bedragen
in €

Gem.
bedrag

%

Voorschotten schoolkosten

0

0

Giften Schoolkosten

462

14.254

34

8%

Giften buitenschools

982

130.069

132

71%

Giften materiële voorzieningen

244

39.740

163

22%

Totaal 2012

1.642

184.063

112

100%

Totaal 2011

1.485

161.709

Aard goedgekeurde aanvragen 2012
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Aantal contacten per gemeente 2012 t.o.v. 2011

% 2012

(gezinnen)

% 2011

Dongen

10

45

9

Gilze en Rijen

4

14

4

Oosterhout

67

281

65

Drimmelen

13

50

13

Geertruidenberg

6

27

9

TOTAAL

100%

100%

Ontvangen bijdragen en kostengroepen 2012 t.o.v. 2011

Toegekend bedrag doelgroep
Ontvangen bijdragen
Administratie/vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Noot:
Bestuur Stichting Leergeld
André Rosendaal, voorzitter
Mariet van Goch, secretaris
Paul Oomen, penningmeester
Peter van Dongen,lid
Henk Janus, lid
Jacques Willemen, lid

2012 in €

2011 in €

184.063

161.709

**236.867

*151.214

20.035

14.787

4.229

6.452

* exclusief bedragen die nà 31-12-2011 zijn ontvangen.
** inclusief bedragen die in 2011 zijn toegezegd en in 2012 zijn ontvangen.

Coördinatoren tot de zomer van 2012
Elly van den Boer, bedrijfsvoering
Annemiek Jongmans, steunaanvragen
Coördinator vanaf de zomer van 2012
Charlotte van ‘t Hullenaar, bedrijfsvoering en steunaanvragen
Regiocoördinatoren
Gerry Butter
Angelique van Lankveld
Bankrekeningnummer: 1395.93.594
E-mail:
info@leergeldoosterhout.nl
Website:
www.leergeld.nl (regio Oosterhout)
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Concept, creatie en productie: OCC dehoog branding your business

Solidariteit, In verbinding met de ander
In april 2012 zag op initiatief van Leergeld Oosterhout e.o. de bundel Solidariteit,
In verbinding met de ander het licht. De gedichten zijn geschreven door scholieren
uit de derde klassen van de middelbare scholen uit de regio. Ze uiten hun warme
belangstelling of frustratie, hun hoop of verontwaardiging, hun teleurstelling of
optimisme over (verborgen) armoede, opkomen voor de ander, samen delen.
Op deze achterkant een impressie van de mooiste gedichten.

Solidariteit
Solidariteit
Met de handen ineengeslagen helpen
We onze medemens.
Om te delen wanneer dat
Gewenst is.
Met geld of goed steunen
We iedereen die het nodig heeft.
Alle beetjes helpen om deze wereld
Een stukje beter te maken.
Zodat iedereen er met veel plezier
Nog lang van genieten kan.

Hallo, ik ben Solidariteit.
Ik maak geen onderscheid tussen een jongen of een meid.
Ik leer mensen graag over wat ik beteken.
Ze hebben altijd al anders naar mij gekeken.
Hallo, ik ben Solidariteit.
Ik ben geen mening maar een feit.
Altijd weer hetzelfde liedje.
Maak nou geen verschil tussen een stoere gast of een meid.
Hallo, ik ben Solidariteit.
Er is veel te veel onderscheid.
Ik beteken respect.
Dat merk je direct.

Jesper kamp
Laura Verberne

Zo ver weg en zo dichtbij
Pijn en armoede
Eenzaam en verdriet
Ik help jou en jij helpt mij
Uit liefde en vriendschap
Met warmte gevuld
Zo ver weg en zo dichtbij

Wilt u zich opgeven als Vriend van Leergeld
en toetreden tot de Vriendenkring?
Meld u zich dan op info@leergeldoosterhout.nl

Merle van Eerden
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