Leergeld
West-Brabant Oost

voorwoord

Kinderarmoede blijft hardnekkig!
Nog steeds leeft in Nederland 1 op de 12 kinderen in armoede. Ouders hebben bijvoorbeeld te weinig
geld om eten, drinken of kleding te kopen. Het kan ook zijn dat kinderen geen lid kunnen worden van een
sportclub, niet mee op schoolreisje of er geen geld is om een verjaardag te vieren. Vaak hebben ouders met
geldproblemen last van stress wat er ook voor kan zorgen dat een kind zich niet lekker voelt. Armoede kan
allerlei redenen hebben omdat ouders (tijdelijk) geen werk hebben of ze werken wel, maar verdienen niet
genoeg. Dit alles heeft invloed hoe kinderen zich voelen waarbij ze zich soms schamen, zich zorgen maken om
hun ouders of bang zijn voor een goede toekomst.
Hoe kun je kinderarmoede herkennen? Het zit hem
vaak in kleine signalen zoals; een kind dat niet ontbijt
voordat het naar school gaat, een ouderbijdrage die
niet betaald wordt of een werkgever die loonbeslag
legt en niet direct nadenkt over het effect op kinderen
in een gezin.
Kinderen kunnen er niets aan doen dat ouders geldproblemen hebben, maar ouders kunnen er soms zelf wel
wat aan doen. Ze kunnen contact opnemen met de
gemeente waar ze wonen of ze kunnen aankloppen bij
Stichting Leergeld. Vaak zien we dat ouders door de
gemeente worden doorverwezen of zorgen de school,
huisarts of het wijkteam dat Leergeld in beeld komt.
Vanuit het landelijke Meerjarenplan van Leergeld met
de titel: Vertrouwen en Ambitie – hebben we als
Leergeld West-Brabant Oost ons het afgelopen jaar

weer gericht op een verdere uitbreiding van de directe
ondersteuning aan kinderen in onze regio.
Door de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam
en Woudrichem naar de nieuwe gemeente Altena zijn
we in plaats van 8 nu in 6 gemeenten actief. Ons
werkgebied is echter met ruim 220.000 inwoners
hetzelfde gebleven.
De uitkomsten van de interim-opdracht om onze
organisatie verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken, hebben inmiddels hun vruchten
afgeworpen. Een verbetering van werkprocessen en
herverdeling van taken en verantwoordelijkheden
stonden hierbij centraal. Onze activiteiten, verantwoordelijkheden en veranderende wetgeving worden complexer, zodat we voor de doorontwikkeling van onze
organisatie scherp aan de wind moeten blijven varen.
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Dit geldt ook voor het op peil houden van ons vrijwilligersbestand, want kinderen die opgroeien in armoede
hebben hulp nodig en we willen graag ook de komende
jaren die hulp blijven geven. De Leergeld formule vormt
een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken.
De Leergeld formule starten we met een huisbezoek en
inventarisatie van de hulpvraag door goed opgeleide
en goed geïnformeerde intermediairs. Zij bemiddelen
bij wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande
voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of
andere instanties/organisaties. Zijn er geen bestaande
voorzieningen waar voor het betreffende kind een
beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze
voorzieningen niet toereikend zijn, dan biedt Leergeld
aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of
vergoeding van kosten aan bijvoorbeeld clubs en
scholen. Tot slot zorgen we voor een follow-up en
goede nazorg door contact te houden met de betreffende gezinnen, dat afhankelijk van de situatie varieert
van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
Kortom een zeer intensieve maar onderscheidende
activiteit van Leergeld die door de gezinnen hoog
wordt gewaardeerd waarbij de persoonlijke aandacht
voor het kind en het gezin centraal staat. Het zijn de
intermediairs die we voor dit onderdeel hard nodig
hebben maar dit geldt ook nog voor diverse andere
vacatures. Ik verwijs hierbij graag naar onze wervingsadvertentie verder op in dit verslag.
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In toenemende mate zagen we dit jaar dat verschillende
gemeenten zelf het onderwerp ‘Armoede’ op de agenda
hebben gezet. In Gilze en Rijen gebeurde dit met het
project Stop Armoede, in Drimmelen met de aanpak van
het Beleids- en uitvoeringsplan Minima en Schuldhulpverlening 2019-2022 en in de gemeente Altena kreeg
het Armoedepact ruimschoots de aandacht. In de
gemeente Oosterhout hebben we het plan opgevat om
Leergeld meer onder de aandacht te brengen en dan
vooral bij die ouders waar we al geruime tijd niet achter
de voordeur komen. Je moet hierbij denken aan de
doelgroep zelfstandige ondernemers, de zgn. ZZP’ers,
en ouders die te weinig inkomsten hebben en door
allerlei overheidsmaatregelen buiten de boot vallen bij
hulpaanvragen. De ABRI-campagne medio juli met het
thema: “Omdat je kind niets hoeft te missen” was een
eerste aanzet om hen te bereiken. Ook in andere
gemeenten gaan we dit thema uitrollen.
Samenwerking is voor Leergeld de fundering om
succesvol te kunnen blijven opereren. Of dat nu
gemeenten, scholen, bedrijven, particulieren of andere
organisaties en instellingen zijn die ons een warm hart
toedienen – in het voorbije jaar hebben we de samenwerking weer in goede harmonie en onderlinge samenhang kunnen vormgeven.
Extra aandacht om in het zonnetje gezet te worden
verdienen al onze vrijwilligers. Het is bijzonder en
verdient respect om te zien hoe zij zich elke dag weer

belangeloos inzetten om de kinderen te helpen, die
onze steun zo hard nodig hebben. Chapeau!
Een laatste woord van bijzondere dank gaat uit naar
Charlotte van ’t Hullenaar. Charlotte heeft na bijna 10
jaar actief te zijn geweest als Algemeen Coördinator
afscheid genomen van Leergeld. Door haar inzet in de
afgelopen jaren heeft zij een grote bijdrage geleverd
aan de groei en het succes van Leergeld in de regio. Als
blijk van waardering ontving zij uit handen van burgemeester Mark Buijs de Zilveren gemeentespeld voor
haar activiteiten in Oosterhout.

Namens het bestuur van
Stichting Leergeld West-Brabant Oost.
Frans de Hoogh, voorzitter
Laatste nieuws: Net voor het sluiten van de persen ben ik
blij u nog te kunnen melden dat we erin zijn geslaagd om de
vacature van Algemeen Coördinator in te vullen in de
persoon van: Gerry van Dongen. Wij wensen haar veel
succes en een mooie toekomst bij Leergeld West-Brabant
Oost.
• in dit jaarverslag vindt u verder de cijfers van de verschillende gemeenten in onze regio, diverse activiteiten,
aandacht voor onze sponsoren en tot slot een speciaal
interview met wethouder Marcel Willemsen, die het stokje
volgend jaar gaat overdragen aan de wethouder in de
gemeente ....
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Cijfers 2019
Verantwoordingsrapportage - Gemeentes
De ‘verantwoordingsrapportage per gemeente’ geeft inzicht in het aantal geholpen gezinnen, aantal behandelde
aanvragen en het totaal toegewezen bedrag voor deze aanvragen in de aangegeven periode.
2019
Totaal 1.175 UNIEKE kinderen waarvan 605 jongens en 570 meisjes.
Totaal 1.175 UNIEKE kinderen waarvan 503 op basisonderwijs en 672 op voortgezet onderwijs.
Totaal 1.175 UNIEKE kinderen waarvan 862 via St. Jarige Job een verjaardagsbox krijgen (313 wil niet)
Totaal 132 UNIEKE gezinnen in de gemeente Altena hebben totaal 320 Fashion Cheques ontvangen via Leergeld WBO.
(voorwaarde: woonachtig Altena, kinderen 4-17 jaar, goedgekeurde aanvraag Leergeld WBO).
Totaal 653 UNIEKE gezinnen met goedgekeurde aanvragen. Daarvoor zijn totaal 745 INDIVIDUELE huisbezoeken
afgelegd.
Totaal 653 UNIEKE gezinnen waarvan 55-60% één uitkering geniet. 24% inkomen uit arbeid. Ca. 16% heeft een
combinatie van uitkeringen. (indicatief)

Overzicht TOTAAL per gemeente

Overzicht op Hoofdcategorieën: gebaseerd op GEHOLPEN kinderen

Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

Altena

467

634

739

e 78.722,96

Dongen

230

310

429

e 34.759,22

198

277

342

e 31.480,23

7

8

8

e 1.956,03

Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

Cultuur

62

73

91

e 14.515,-

Drimmelen

Onderwijs

733

1.041

1.187

e 45.257,-

Geertruidenberg

Sport

634

926

1.250

e 123.554,-

Gilze Rijen

163

230

304

e 32.797,28

Welzijn

755

884

1.158

e 185.179,-

Oosterhout

1.119

1.465

1.864

e 188.789,10

TOTAAL

2.184

2.924

3.686

e 368.505,-

2.184

2.924

3.686

e 368.505,82

TOTAAL
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Marcel Willemse wethouder Oosterhout

Het meedoen van kinderen
is essentieel...

Overzicht
sponsoren

... voor hun ontwikkeling en toekomstige participatie in de
samenleving, op school en later op de arbeidsmarkt.
Opgroeien in armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en
het verminderen van ontwikkelingskansen. Wij streven
ernaar dat alle kinderen en jongeren de mogelijkheid
krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige
volwassenen en actief deel te nemen aan het
maatschappelijk leven.

In 2019 hebben gelukkig weer
veel particulieren en organisaties
laten blijken dat zij een groot hart
hebben voor de kinderen van
Stichting leergeld. Het belang van
hulp aan kinderen die in armoede
opgroeien, blijft onveranderd
groot en wij blijven dus afhankelijk
van uw financiële hulp ook in de
toekomst!

Stichting Leergeld speelt daarbij een belangrijke rol, zij
zorgen ervoor dat kinderen deelnemen aan sport, culturele
activiteiten en participatie op school waardoor ze zich
kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd
worden door de financiële positie van de ouders.
De kracht van Stichting Leergeld is onder andere dat zij
werken met professionele vrijwilligers. Gezinnen in
Oosterhout die om hulp vragen bij Stichting Leergeld
worden thuis bezocht. Het is goed om het kind en de
ouders in hun eigen omgeving te zien, dit biedt de mogelijkheid om adviezen te geven en maatwerk te leveren.
Wij onderschrijven de gezamenlijke ambitie om sociale
uitsluiting van kinderen te voorkomen en wij zijn ervan
overtuigd dat de inzet van Stichting Leergeld bijdraagt aan
ons gezamenlijke doel: zoveel mogelijk kinderen bereiken
en laten meedoen!
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Onze doelstelling is en blijft:
Alle kinderen mogen meedoen,
want nu meedoen is straks
meetellen!
Wilt u ons ook steunen? Ga dan
naar:
www.leergeldwbo.nl/donateursvrienden/vriendenkring-zakelijk/

Organisaties die wij zeer erkentelijk zijn voor hun ondersteuning
in de afgelopen jaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Albert Heijn Sleeuwijk
Apotheek Altena B.V.
Até Horesca
ATV Scorpio
BASF Nederland b.v.
B4Techniek
Caritas Catharinaparochie
Caritas H. Catharina
Christelijke Basisischool Waardhuizen
Christelijke basisschool Eben Haezer
Christelijke Nationale School voor
Basisonderwijs d’Uylenborch
COOP Made
De Pionier
De Stroming
De Waal B.V.
De Wissel
Dens in Dente B.V.
Diaconie Gereformeerde kerk Almkerk
Diaconie Hervormde Gemeente
Diaconie Protestantse Gemeente
Raamsdonk/Raamsdonskveer
Dier & Tuin Andel
Dioraphte
Dongemondcollege

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E. van Wijk Logistics BV
FNV Dongemond
Golfclub Almkreek
Groen Drimmelen (VP/D66)
Hakkers BV
De Heren Sociëteit Oosterhout
Hervormde Kerk Made/Drimmelen
Ippel Special Products (I.s.P.)
Ir Frank de Ruiter Architect BNA
Jalinfra
Kledingbeurs Oosterhout
L-Joy Dancefactory
Landgoed Bergvliet
Lions Fuse Amerstreek
Lions Club Oosterhout Alm & Donge
Lions Club Werkendam
Lions Land van Heusden en Altena
Makelaars van Altena
Medusa
Medicus Generalis Voorburg
Raaak Personeel
Rental Technologics BV
Tandheelkundig centrum werkendam
Trobas Gelatine BV
Merel Event Groep

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mol & Roubos Makelaardij
Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria
Oerlemans plastics B.V.
Ondernemingsvereniging Andel
Openbare Basisschool ‘t Ravelijn
Parochie Heilige Geest
Partij Samenwerking
Raamsdonksveer
Protestantse Gemeente
Uitwijk-Waardhuizen
Protestantse kerk Dongen
Prowin
Quasar Holland B.V
Rabobank Altena
Rabobank Amerstreek
Rotary Woudrichem
Rotary Club Oosterhout
Sjoelvereniging Altena
Stichting Ankie Hak
Stichting Bevordering Sociaal
Gezondheidswerk
Stichting Boost
Stichting Jeugdtheaterschool Elan
Stichting N van Ballegooien
Stichting Wings & Wheels
Stichting IJS op de Markt

• Van Herwijnen accountants
& belastingadviseurs
• Vermetten & De Wolf
Accountants & Adviseurs
• Vereniging D’n Amerkant
• Vijf Heiligen Parochie
• Vincentiusvereniging
• Vrijmetselaarsloge Compass
• WBRO B.V.
• Woningstichting Thuisvester
• Zwaluwebouw
Uiteraard dragen wij onze particuliere
donateurs ook op handen maar in het
kader van hun privacy noemen wij
hen hier niet met naam en toenaam!

Leergeld
West-Brabant Oost
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Hoofdcategorie gemeenteniveau
Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

6

7

8

e 926,27

Onderwijs

167

238

264

e 12.617,97

Sport

87

130

149

e 15.572,12

Welzijn

207

259

318

e 49.606,60

TOTAAL

467

634

739

e 78.722,96

DONGEN

Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

12

13

15

e 2.924,22

Onderwijs

106

144

193

e 7.139,28

Sport

60

86

127

e 13.989,92

Welzijn

52

67

94

e 10.705,80

TOTAAL

230

310

429

e 34.759,22

Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

Cultuur

4

4

5

e 530,56

Onderwijs

70

107

112

e 3.578,46

Sport

68

91

113

e 12.552,19

Welzijn

56

75

112

e 14.819,02

TOTAAL

198

277

342

e 31.480,23

ALTENA
Cultuur

Cultuur

DRIMMELEN
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Bestuursleden Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Frans, Cyr, Paul, Henk, Marga, Conny
Back Office
Daniëlle, Claudia, Ineke, Anny, Ineke, Gerard, Gerda, Anke,
Charlotte, Beitske, Yvonne, Miranda, Bianca, Belinda
Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

Cultuur

0

0

0

-

Onderwijs

1

1

1

e 48,23

Sport

2

2

2

e 101,00

Welzijn

4

5

5

e 1.806,80

TOTAAL

7

8

8

e 1.956,03

Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

5

8

12

e 1.894,31

Onderwijs

42

60

64

e 3.745,82

Sport

76

114

161

e 14.987,65

Welzijn

40

48

67

e 12.169,50

TOTAAL

163

230

304

e 32.797,28

Gezinnen

Kinderen

Aanvraag beh.

Toegekend bedrag

35

41

51

e 8.239,21

Onderwijs

347

491

553

e 18.127,69

Sport

341

503

698

e 66.350,66

Welzijn

396

430

562

e 96.071,54

TOTAAL

1.119

1.465

1.864

e 188.789,10

GEERTRUIDENBERG

GILZE-RIJEN
Cultuur

OOSTERHOUT
Cultuur

Intermediairs
Roel, Jos, Gijsbert, Wilma, Mies, Kees, Fons, Rianne, Rie
Iet, Jolanda, Garda, Gonnie, Mark, Wim, Debbie, Jacolien
Regiocoördinatoren
Astrid, Piet, Joost, Cor, Jan
Raad van Advies
Jan, Arnold, Jan, Jaques
Bankrekeningnummer: NL45RABO0139.5935.94
E-mail: info@leergeldwbo.nl
Website: www.leergeldwbo.nl
Telefoon: 0162 – 45 84 87
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Werkzaam in de gemeenten Altena, Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en
Oosterhout.
ANBI-status: RSIN/fiscaal nummer:
ANBI 811777480
Leergeld West-Brabant Oost c 2015

Leergeld
West-Brabant Oost
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Woudrichem
Werkendam

Sleewijk
Rijswijk
Uitwijk

Nieuwendijk

Almkerk

Giessen
Andel

Waardhuizen
Wijk en
Aalburg

Hank

Aalburg

Babyloniënbroek
Meeuwen

Eethen

Genderen

Drongelen

GEMEENTE ALTENA

GEMEENTE DONGEN

GEMEENTE DRIMMELEN

Den Hout
Oosteind

Oosterhout

Dorst

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

GEMEENTE GILZE RIJEN

GEMEENTE OOSTERHOUT

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

