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voorwoord

Door Corona meer kinderen in Armoede

Het virus, en de maatregelen om het virus in te dammen 

grepen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, 

maar ook op de manier waarop we contact met elkaar hebben, 

werken, onderwijs volgen en tegen de politiek aankijken. 

Inmiddels is duidelijk dat de impact van de coronacrisis de 

kwetsbaarheden vergroot die we als samenleving daarvóór 

al hadden, zoals risico’s van de flexibele arbeidsmarkt voor 

economisch kwetsbare groepen. Vooral bij kwetsbare kinderen 

van ouders met een lage sociaaleconomische status is 

corona van grote invloed. Het zijn vooral de kinderen van 

deze ouders die ten gevolge van het thuisonderwijs het 

meeste risico lopen op leerachterstanden, wat kan leiden tot 

een lager onderwijsniveau en uiteindelijk weer tot kleinere 

kansen op de arbeidsmarkt. De kloof tussen arm- en rijk lijkt 

hierdoor helaas verder te worden vergroot. 

Armoede is door de coronacrisis een hot-item geworden. 

Normaal gesproken is het iets waar een taboe op heerst, maar 

door de berichtgeving over de gevolgen van corona merken 

we dat mensen Leergeld gemakkelijker benaderen voor hulp. 

Iedereen kan er namelijk door geraakt worden en je hoeft je 

niet te schamen, dat je je baan verliest en in de problemen 

raakt. Heel de wereld kampt met deze problematiek.

Wat de specifieke gevolgen van coronacrisis voor onze 

organisatie en medewerkers zijn geweest evenals de wijze 

Begin 2020 gaf het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)aan te verwachten, dat door de effecten van het toekomstig 

overheidsbeleid het aantal kinderen in armoede sterk zou toenemen. De verlaging van de bijstand tot en met 2035 bleek 

de katalysator te zijn, die ervoor zorgt dat de armoede in Nederland de komende jaren met ’n kwart zal stijgen. Dit terwijl 

armoede in Nederland een hardnekkig probleem is, dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks 

ondermijnt. Het raakt veel gezinnen want in Nederland groeien zo’n 315.000 kinderen in armoede op, dat is 1 op de 12! Kort na 

het uitspreken van deze verwachting brak begin maart de coronapandemie uit. Het zette de wereld op z’n kop, met voor ons 

allen een grote impact op het dagelijkse leven.
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waarop we de hulpvraag voor de ouders hebben kunnen 

invullen vindt u in een aparte bijdrage van dit verslag vermeld. 

Leergeld West-Brabant Oost heeft bij het uitbreken van de 

pandemie zich volledig ingezet om zoveel mogelijk kinderen 

te helpen onder het bekende motto; alle kinderen mogen 

meedoen – want nu meedoen is straks meetellen!   

In dit jaarverslag laat Leergeld zien dat ondanks de pandemie 

we de steunverlening wederom met een groei hebben 

kunnen voortzetten. Een goede, gezonde en structurele 

financiering, is hierbij een belangrijke voorwaarde. De 

gemeenten waarin Leergeld werkzaam is, zijn tot heden toe 

nog niet van hun subsidielijn afgeweken. We hopen en 

vertrouwen erop, dat deze lijn bestendigd blijft, en zullen dit 

in onze persoonlijke contacten en verantwoording met hen 

blijven agenderen.

Helaas stonden onze inkomsten van particulieren en bedrijven 

dit jaar onder druk. Niet vreemd natuurlijk als we de corona-

crisis hierbij in ogenschouw nemen. Toch werden we blij 

verrast met een aantal spontane giften en wist onze commissie 

fundraising met een aantal bijzondere activiteiten, toch nog 

extra gelden binnen te halen. Zij doet hiervan verslag op 

pagina 9.  

Alle kinderen mogen meedoen – 
want nu meedoen is straks meetellen!
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Naast de financiële middelen onderzoeken hoe we de groei 

vanuit krachtenbundeling binnen SAM& kunnen vergroten. 

SAM& is een samenwerkingsverband van Leergeld Neder-

land, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds 

Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Zij hebben hun krachten 

verenigd om ervoor te zorgen, dat gezamenlijk nog meer 

kinderen die in armoede opgroeien, nog beter ondersteund 

kunnen worden. Als Leergeld West-Brabant Oost kijken we 

het komende jaar, welke rol wij daarin kunnen spelen en hoe 

dat binnen onze organisatie en met de gemeenten vormge-

geven kan worden. 

Op de valreep van 2020 introduceerde Leergeld Nederland 

nog een volledig nieuw administratie en registratiesysteem, 

waarvan ook wij gebruik maken. Dit betekende dat in een 

korte periode een volledig opleidingstraject en conversie 

moest worden uitgevoerd. In slechts 2 maanden tijd hebben 

onze medewerkers, naast hun reguliere werkzaamheden 

deze uitdagende klus geklaard. Alle lof hiervoor, want door 

hun inspanningen werd de continuïteit van ons administratie-

systeem, vanaf 1 januari geborgd.

In een eerder stadium wees ik er al op dat onze activiteiten, 

verantwoordelijkheden en veranderende wetgeving steeds 

complexer worden. De ervaringen van het afgelopen jaar 

leren ons, dat we te maken hebben met een toenemende 

bureaucratie vanuit de overheid. Het lijkt er soms op dat we 

tot een administratieve tijger zijn verworden, terwijl we als 

vrijwilligersorganisatie toch primair de focus richten op de 

‘kinderen’ die onze hulp nodig hebben. We houden de vinger 

aan de pols bij deze ontwikkeling en delen hier onze ervarin-

gen met de landelijke organisatie van Leergeld. 

Bij het sluiten van de persen van het Sociaal verslag 2019, 

kondigde ik de komst van Gerry van Dongen als Algemeen 

Coördinator aan. Kort daarna konden we ook Wilbert Koreman 

verwelkomen die het stokje als penningmeester overnam van 

Paul Oomen. Gerry en Wilbert stellen zich in dit verslag even 

kort aan u voor.

Vanaf deze plaats wil ik namens het bestuur en alle mede-

werkers Paul bedanken, voor de ruim 10 jaar die hij actief is 

geweest voor Leergeld West-Brabant Oost. Mede door zijn 

inzet, enthousiasme en betrokkenheid, heeft hij een aanzien-

lijke bijdrage geleverd aan de groei en het succes van 

Leergeld. BEDANKT! 

2020 was een bijzonder en bewogen jaar, dat voor ons allen 

heel anders verlopen is dan we ooit hadden kunnen voorspel-

len. Ondanks de coronapandemie, heb ik binnen onze 

Leergeldorganisatie een enorme veerkracht en toewijding 

gezien, waarbij er naar manieren is gezocht om onze activi-

teiten te kunnen voortzetten. Vooral de inspanningen in het 

voorjaar, om ervoor te zorgen dat kinderen thuis online 

onderwijs konden volgen, verdienen alle lof en respect.  
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Als voorzitter van Leergeld West-Brabant Oost wil ik dan ook 

al onze medewerkers prijzen voor hun inzet, toewijding, 

enthousiasme en daadkracht, zodat er weer veel kinderen 

konden mee (blijven) doen. Ik ben trots op wat zij hebben 

gedaan in een jaar wat we niet snel zullen vergeten! 

De prettige samenwerking met de gemeenten, scholen en 

andere instellingen betrokken bij armoede heeft ertoe 

bijgedragen, dat we op een snelle en efficiënte manier invul-

ling hebben kunnen geven aan het groot aantal hulpvragen.

Tot slot ben ik alle particulieren, bedrijven en andere organi-

saties zeer erkentelijk voor hun financiële bijdrage of gift bij 

de ondersteuning van onze activiteiten.

Het komende jaar wordt weer een enorme uitdaging - wij 

rekenen op uw steun - onze medewerkers zijn er klaar voor.

Namens het bestuur van 

Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Frans de Hoogh, voorzitter

Leergeld
West-Brabant Oost
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Een kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen 
en met plezier kind kunnen zijn.



Mag ik me even voorstellen:

Wilbert Koreman, 57 jaar, getrouwd met Jose en hebben 

samen twee kinderen van 20 en 23 jaar. Sinds oktober 2020 

penningmeester van onze stichting.

Woonachtig in Oosterhout, geboren in Dongen. Mijn ouders 

hebben beiden een belangrijk deel van hun leven gewerkt in 

de schoenenindustrie aldaar. Bijzonder, vind ik: leven beiden 

(87) nog in goede gezondheid en al bijna 61 jaar getrouwd. 

In het dagelijks leven ben ik actief als adviseur van bedrijven 

en geef ik leiding aan ESJ Accountants & Belastingadviseurs. 

Actief in 4 plaatsen in vooral West-Brabant maar ook daar-

buiten (www.esj.nl).

Kinderen zijn onze toekomst en alleen daarom moeten wij 

ons allen maximaal inspannen om die zo goed mogelijk vorm 

te geven. Stichting Leergeld draagt daar meer dan gemid-

deld aan bij. Daar iets aan kunnen bijdragen is de reden 

geweest om mij hiervoor te gaan in te zetten.

Mijn naam is Gerry van Dongen, ik ben 67 jaar, getrouwd met 

Martin, moeder en oma en sinds 2020 algemeen coördinator 

bij de stichting Leergeld WBO.

Ik ben opgegroeid in een onderwijzersgezin, waar aandacht en 

zorg voor de medemens een vanzelfsprekend onderdeel van 

de opvoeding was. 

Ervaring heb ik opgedaan in de zorg, en een eigen bedrijf. 

Met die opvoeding, de ervaring en een team van enthousiaste 

vrijwilligers zet ik me graag in voor kansarme kinderen, zodat 

ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen en met plezier kind 

kunnen zijn.
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Op afstand betrokken:

terugblik op een bewogen jaar bij Stichting Leergeld

Waren we hier onverdeeld blij mee? Het antwoord laat zich 

raden. Medewerkers van Stichting Leergeld hebben vooral 

voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ze begaan zijn met 

kinderen die opgroeien in gezinnen met financiële krapte. Het 

huisbezoek staat hierbij centraal. Tijdens een bezoek aan een 

gezin, kan een intermediair de thuissituatie ervaren en naast 

de aanvragen die bij onze stichting worden gedaan, ook advies 

geven over gemeentelijke regelingen of instanties waar het 

gezin wellicht ook aanspraak op kan maken. Deze adviserende 

rol moesten intermediairs en kantoormedewerkers nu vooral 

per mail en telefonisch proberen over te brengen. Geen 

gemakkelijke opgave.

Op zoek naar wat wél mogelijk is

Toch hebben we vooral gekeken naar wat er wél mogelijk is 

om juist van meerwaarde te kunnen zijn in een tijd waarin 

een groeiende groep gezinnen het hoofd financieel niet 

meer boven water kan houden. Zo klopten ook nieuwe 

gezinnen aan bij Stichting Leergeld. Gezinnen in de schuld-

sanering die met een laag besteedbaar inkomen en hoge 

vaste lasten, tussen wal en schip dreigen te vallen. Of 

ondernemersgezinnen die gebruik moeten maken van de 

verschillende regelingen en hun inkomen sterk hebben zien 

dalen. Met deze nieuwe doelgroepen zijn we ruimhartig 

omgegaan. 

Op 27 februari 2020 werd door het RIVM bevestigd dat ook in Nederland COVID-19, in de volksmond ook wel het nieuwe 

coronavirus genoemd, was aangetroffen bij een patiënt. Kort daarna verspreidde het virus zich als een olievlek over 

Nederland. Een ongelukkige samenloop van terugkerende wintersporters die vervolgens carnaval gingen vieren in de 

zuidelijke provincies, zorgden voor een snelle verspreiding. Al gauw moest er ook bij Stichting Leergeld actie worden 

ondernomen om medewerkers te beschermen. Waar er eerst een gezellige drukte heerste op kantoor, met verschillende 

medewerkers die de telefoon opnamen of aanvragen afhandelden, werd het in de weken na de eerste besmetting steeds 

stiller. De kantoorbezetting daalde en vrijwel iedereen ging, bewapend met laptop en telefoon, thuiswerken. Op een gegeven 

moment, toen de besmettingscijfers in het najaar weer opliepen, werd er zelfs voor gekozen het kantoor tijdelijk helemaal te 

sluiten. Ook intermediairs werd verzocht niet meer op huisbezoek te gaan, maar intakes telefonisch af te handelen.
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Ook het organiseren van evenementen ten behoeve van 

fondsenwerving en naamsbekendheid kon dit jaar niet 

plaatsvinden. Bestuursleden, regio coördinatoren, bedrijven 

en particulieren zijn toch op zoek gegaan naar wat wél 

mogelijk was. Bestuurslid Henk Janus vertelt hier meer op de 

volgende pagina.

En nu richten we onze blik op de toekomst. En trekken we 

ook lessen uit deze periode. Welke procedures kunnen 

blijven, ook na deze pandemie? In welke gevallen volstaat 

een telefonische intake, en wanneer ga je op huisbezoek? Is 

het nodig om alle werkdagen op kantoor aanwezig te zijn? 

We kijken er naar uit om weer meer contact met elkaar te 

hebben, maar zijn trots op wat we ondanks deze moeilijke 

periode, op afstand hebben kunnen bereiken voor de gezinnen 

die Stichting Leergeld juist nu zo hard nodig hebben. 

Want nu meedoen is straks meetellen!
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Fundraising in 2020 onder druk!
Helaas zijn door het coronavirus ook een aantal fundraising 

projecten tot stilstand gekomen.

Achteraf blijkt nu wel, dat fundraising activiteiten altijd een 
van de pijlers van onze stichting is geweest. Dit varieerde van 
de opbrengst van een motor rally tot aan een barbecue en 
vele andere leuke dingen.

Het was bijzonder spijtig dat door de vele beperkingen die 
het virus met zich meebracht, bijna niemand meer iets kon 
organiseren. 

Gelukkig zijn er toch initiatieven geweest, waardoor we 
diverse Leergeld-gezinnen toch een steuntje in de rug 
hebben kunnen geven.
In december werden er bijvoorbeeld maaltijden en kerstpak-
ketten rondgebracht en leverde enkele serviceclubs met een 
actie een financiële bijdrage. 

Ook konden klanten van verschillende supermarkt-vestigingen 
hun statiegeld doneren en werd er massaal gehoor gegeven 

aan de oproep om te doneren tijdens de ‘Kids Koning Winter-
markt’ met een mooie opbrengst als afsluiting.

Hopelijk zullen er in 2021 nog een aantal dingen georgani-
seerd kunnen worden, waarbij onze stichting Leergeld mag 
meedelen in de opbrengsten.

Omdat Stichting Leergeld WBO in een groot gebied werk-
zaam is, kijken onze regio coördinatoren het komende jaar in 
hun werkgebied naar leuke evenementen, die worden 
georganiseerd, waarbij mogelijk onze stichting het goede 
doel mag zijn.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat een heleboel kinderen 
de dupe zijn geworden door de coronacrisis. Gelukkig kunnen 
wij met onze mooie stichting deze kinderen nog steeds 
helpen. 

Dank aan alle sponsoren die dit in 2020 mogelijk hebben 
gemaakt.

Zelf ben ik, als verantwoordelijke binnen het bestuur voor 
fundraising, bezig met het voorbereiden van een grote actie 
in 2022. Uiteraard houd ik jullie hiervan op hoogte.

Henk Janus
Bestuurslid Fundraising
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bijdrage

Alle kinderen mogen meedoen in de gemeente Altena! 

Door deelname aan het Armoedepact Altena laat Stichting 

Leergeld WBO zien dat ze zich samen met andere partijen in 

de gemeenschap in wil zetten voor het welzijn van alle 

kinderen. Door de lijntjes te verbinden, vormen we samen een 

vangnet. We hebben elkaar hard nodig, zeker in deze bijzon-

dere tijd waarin door het corona-virus we het beroep op 

ondersteuning zien toenemen. 

De inzet van vrijwilligers bij Stichting Leergeld WBO is goud 

waard. Dat waarderen we. Tegelijk zien we dat het een precair 

evenwicht is, waarbij ondersteuning vanuit de gemeente 

voorhanden moet zijn en blijven. Om zo samen de handen 

ineen te slaan voor de toekomst, voor onze kinderen die het 

állemaal verdienen om mee te doen!

  

Paula Jorritsma

Wethouder Altena voor cultuur, zorg, werk & welzijn 

Alle kinderen mogen meedoen in de gemeente Altena! Geld mag geen drempel zijn om mee te kunnen doen op school en in 

de vrije tijd. Daarom werkt onze gemeente al jaren heel plezierig samen met Stichting Leergeld WBO. Mede door de inzet 

van Stichting Leergeld zorgen we ervoor dat we de tweedeling in de samenleving tegengaan. Om onze doelstellingen in 

het sociale domein -samenredzaam Altena - te behalen, is samenwerking de sleutel. Uniek in de benadering van Stichting 

Leergeld is het huisbezoek. Want vaak staat een verzoek om ondersteuning voor een kind niet op zich. Zijn er broertjes 

of zusjes die ook hulp kunnen gebruiken. En kunnen we samen op zoek naar duurzame oplossingen voor gezinnen. Zodat 

generatie-armoede wordt doorbroken. 
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Overzicht op Hoofdcategorieën: gebaseerd op GEHOLPEN kinderen

Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 58 69 101 € 19.121,54

Onderwijs 348 570 935 € 35.904,91

Sport 424 674 1702 € 165.488,59

Welzijn 575 764 1429 € 255.784,49

Totaal 701 1216 4167 € 476.299,54

Overzicht totaal per gemeente

Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Altena 164 286 900 € 114.008,85

Dongen 81 144 487 € 48.912,23

Drimmelen 60 114 375 € 38.776,30

Geertruidenberg 8 8 15 € 2.770,89

Gilze Rijen 58 87 229 € 22.205,74

Oosterhout 330 577 2161 € 249.625,53

Totaal aantal 
gezinnen

701 1216 4167 € 476.299,54
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Geertruidenberg Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 0 0 0 € 0,00

Onderwijs 2 2 3 € 121,78

Sport 2 2 5 € 397,61

Welzijn 6 6 7 € 2.251,50

Totaal 8 8 15 € 2.770,89

Gilze Rijen Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 2 3 3 € 151,00

Onderwijs 32 47 66 € 4.022,76

Sport 20 25 40 € 2.405,94

Welzijn 38 57 120 € 15.626,04

Totaal 58 87 229 € 22.205,74

Oosterhout Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 37 45 61 € 14.294,87

Onderwijs 157 265 443 € 14.213,16

Sport 229 369 1069 € 103.273,11

Welzijn 291 348 588 € 117.844,38

Totaal 330 577 2161 € 249.625,53

Altena Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 12 14 24 € 2.883,62

Onderwijs 83 139 219 € 9.644,60

Sport 83 132 252 € 25.538,26

Welzijn 151 219 405 € 75.942,37

Totaal 164 286 900 € 114.008,85

Dongen Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 2 2 3 € 791,00

Onderwijs 43 70 115 € 4.975,27

Sport 49 81 199 € 20.097,16

Welzijn 50 74 170 € 23.048,80

Totaal 81 144 487 € 48.912,23

Drimmelen Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 4 4 10 € 1.001,05

Onderwijs 31 56 89 € 2.927,34

Sport 41 65 137 € 13.776,51

Welzijn 39 66 139 € 21.071,40

Totaal 60 114 375 € 38.776,30
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Interview

‘Ik wil graag mijn eigen boontjes doppen, maar ben blij 
met de hulp van Stichting Leergeld!’

‘Destijds ben ik door de gemeente geattendeerd op Stichting 

Leergeld. Godzijdank dat ze bestaan. Ik ben er enorm blij mee. 

Het ergste is als je nee moet verkopen aan je kind. Mijn 

dochter heeft onlangs een fiets gekregen via Stichting 

Leergeld en er is een gedeelte van het schoolkamp betaald. Ik 

ben daar enorm blij mee. Ook kreeg ik te horen dat er een Ipad 

aangeschaft moet worden als mijn dochter naar de middel-

bare school gaat. Dan haal ik opgelucht adem en weet ik dat 

Stichting Leergeld er is. 

Yvonne heeft een dochter van twaalf en is daarnaast mantel-

zorger voor haar opa. Ze leidt een druk bestaan. Boodschap-

pen doen, dochter ophalen, eten opwarmen bij haar opa. Ze 

is bezig om de zorg voor haar opa langzamerhand over te 

dragen, zodat ze weer meer ruimte krijgt om aan het ar-

beidsproces deel te nemen. Daarnaast kampt ze met gezond-

heidsproblemen en staat ze op de wachtlijst om te worden 

geopereerd, maar dat is al verschillende keren uitgesteld 

vanwege de zorg voor corona patiënten. ‘Ik wil graag mijn 

eigen boontjes weer kunnen doppen.’

Sommige kinderen hebben nog nooit een kinderfeestje 

gehad

De ervaringen in haar leven hebben haar optimistische kijk op 

het leven allerminst beïnvloed. Ze is in de loop der jaren erg 

vindingrijk geworden omdat ze een krap budget heeft. Ze sluit 

haar ogen niet voor mensen die het nóg minder hebben dan 

zij. ‘Laatst hebben we het voor elkaar gekregen bij een 

supermarkt dat mensen hun statiegeld bon konden doneren. 

Daar hebben we 327 euro mee opgehaald en dit geld gebruiken 

we zodat ieder kind op school mee kan op schoolreis of 

schoolkamp. Ik zie gewoon dat sommige gezinnen echt aan de 

Optimistisch en energiek; enkele eigenschappen die alleenstaande moeder Yvonne (34) kenmerken. Oplossingsgericht wil ze 

daar ook aan toevoegen. Want het is bepaald niet makkelijk om alleen haar dochter op te voeden, mantelzorger te zijn voor 

haar dementerende opa (92) en rond te komen van de bijstand. Toch heeft ze in de loop van de jaren manieren gevonden 

om haar leven kleur te geven én tegelijkertijd haar zaken financieel op orde te houden. En met een beetje hulp van Stichting 

Leergeld die extra’s te bekostigen die het leven van haar dochter net even wat leuker maken.  
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grond zitten. Door bijvoorbeeld schulden. Je ziet het aan de 

kinderen. Die lopen in oude kleding en hebben nog nooit een 

kinderfeestje gehad. Er is veel schaamte. Ik geef dan de 

kleding van mijn dochter weg, of speelgoed. Of ik haal via 

Facebook spullen op en geef die dan weg. Eerst zijn de 

mensen boos. Waar bemoei ik me mee. Maar dan zeg ik: ‘ik 

ben alleenstaande moeder, ik weet hoe zwaar je het hebt’. Dat 

waarderen mensen wel.’

Begrip groeit voor mensen die financieel weinig hebben te 

besteden

Ze attendeert haar omgeving ook op de hulp die Stichting 

Leergeld kan bieden. Een gezin op school wist niet van het 

bestaan van Leergeld, maar kon de hulp goed gebruiken. Er 

is veel schaamte en er wordt geoordeeld vindt Yvonne. Maar 

ze ziet ook dat het aan het veranderen is. ‘Iedereen maakt nu 

mee dat er van alles niet mogelijk is, omdat alles dicht is. Dat 

maakt het begrip groter dat er een groep mensen is die door 

financiële omstandigheden bijna nooit aan iets kunnen 

deelnemen.’

Of ze nog een advies heeft aan andere gezinnen? ‘Maak 

gebruik van waar je recht op hebt. Dat kan via Stichting 

Leergeld of de gemeente. En tweedehands winkelen kan ook 

erg leuk zijn! Ze slaagt regelmatig bij Zo-Ik in Geertruidenberg. 

Dan hebben we een tas vol kwalitatief goede kleding gescoord 

voor een paar tientjes!’
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Wilt u zich opgeven als Vriend 
van Leergeld en toetreden tot de 

Vriendenkring? 
Meldt u zich dan op 
info@leergeldwbo.nl
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