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Leergeld Weert e.o. is een vrijwilligersorganisatie, actief in de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck en 
heeft als doel om kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in armoede mee te kunnen laten doen in de samenleving. 
Kinderen kunnen voor hulp in aanmerking komen als de ouders een lager besteedbaar inkomen hebben dan 120% 
van het bijstandsniveau. In onderstaande tabel is te zien hoeveel kinderen er in de betreffende gemeenten wonen 
en hoeveel er daadwerkelijk in 2017 zijn geholpen door Leergeld (gearceerde velden).  
 

Gemeente 
Aantal 

inwoners 
4-18 

jarigen 

kinderen 
120% 

bijstand 
poten-

tieel 

aantal 
kinderen 
geholpen 

Bereik 
Leergeld 

€  
Hulp in 2017 

gem. hulp 
per kind 

Weert 49.576 7.108 12,2% 867 433 49,9%  €      100.792   €  233  

Nederweert 16.857 2.461 9,6% 236 110 46,6%  €        27.908   €  254  

Cranendonck 20.686 3.061 9,4% 288 104 36,1%  €        22.438   €  216  

Totaal 87.119 12.630 11,0% 1.391 647 46,5%  €     151.138   €  234  
 

Leergeld is haar activiteiten in de regio gestart in 2012. Sinds die tijd is de hulpvraag fors gestegen. Sinds de start 
met het digitale registratie in 2013 zijn er ruim 1.500 verschillende kinderen geholpen en is ruim 445 duizend euro 
aan hulpverlening besteed. T.o.v. 2016 nam het aantal verschillende kinderen in 2017 toe met 20% en het 
uitgekeerde bedrag aan hulpverlening steeg met liefst 48%.  
 

                      
 

De grootste posten zijn vergoedingen voor sport (incl. sport-kleding). Het grootse deel hiervan (ruim 42 duizend 
euro) is besteed aan zwemlessen. In 2017 zagen wij een forse stijging aan vergoedingen voor laptops (ruim 2,5 maal 
zoveel als in 2016).  Op de derde plaats staan schoolkosten en daarna fietsen. Vergoedingen voor cultuur zijn in 
werkelijkheid hoger, omdat het JeugdCultuurFonds ruim 10 duizend euro rechtstreeks heeft vergoed voor kinderen 
waarvoor Leergeld Intermediair was in 2017. Voor welzijnsactiviteiten is slechts sporadisch hulp vergoed. 
 

Leergeld Weert ontvangt inkomsten van sponsoren en 
van het rijk, de provincie Limburg en de drie 
gemeenten. Mede dankzij de zogenaamde Klijnsma-
gelden ter bestrijding van kinderarmoede. Een groot 
deel van de hulpverlening voor sport declareert 
Leergeld bij het JeugdSportFonds. 
 

De overheadkosten van Leergeld Weert e.o. bedragen 
nog geen 3% van de totale uitgaven (€ 4.577). De 

kosten zijn zo laag omdat er uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. In 2017 waren er 6 intermediairs werkzaam 
en 3 coördinatoren voor de afhandeling van alle hulpvragen en één coördinator voor de contacten met leveranciers, 
scholen en instellingen.  
Het bestuur bestaat uit 4 leden. Jan van Veldhoven heeft als voorzitter afscheid genomen van het bestuur. Hij is 
opgevolgd door Mick Waulthers. Andere bestuursleden zijn Frank Rademaekers, Anne de Wit en Paul Horsmans.  
 

Wij danken de vrijwilligers, de subsidiënten en de gulle sponsoren voor hun bijdragen. Op deze wijze kunnen we alle 
kinderen in de regio Weert laten meedoen!   
 

 

 Meer informatie, vragen of reacties: www.leergeld.nl/weert  

 

http://www.leergeld.nl/weert


 

Persberichten en praktijkvoorbeelden uit 2017 

 
Een alleenstaande en gehandicapte moeder maakt gebruik van een scootmobiel 
en een rolstoel en is daarvan afhankelijk. Vanuit het Sociaal Team Cranendonck 
heeft de ambulante begeleidster met haar allerlei opties en mogelijkheden 
bekeken als het gaat om zwemles voor haar zoon. Dit is een kindje met een forse 
taal-en spraakachterstand en heeft in zijn gedrag nabijheid en directe aansturing 
nodig. Om die reden zou het wenselijk zijn dat hij zwemles krijgt in een klein 
groepje kinderen, een grote groep is niet haalbaar. Daarnaast is het voor moeder 
wenselijk dat zij zelf haar zoon kan begeleiden van en naar zwemles en dat de 
locatie goed bereikbaar is met haar scootmobiel, ook binnen, zodat zij kan 
wachten tot de zwemles klaar is. Daardoor is gekozen voor een zwembad 
“Zwemfan” in Soerendonk. Er  wordt er les gegeven in een groepje van 4 kinderen 
door een badjuf met ervaring met kinderen met beperkingen. Het jongetje is een 
energiek mannetje met behoefte aan structuur en geborgenheid .Door zijn 
spraakstoornis is hij voor vreemden  moeilijk verstaanbaar. Bij drukte is hij snel 
overprikkeld. Leergeld vergoedt de zwemlessen van de zoon voor dit gezin. 

Een familie woont reeds 19 jaar in Nederland. Ze 
hebben een dochter van 14 en een zoon van 8 jaar. 
In 2016 is de vader ongeneeslijk ziek geworden en 
in april 2017 overleden. Moeder wist niet dat er 
enkele schulden waren. Hierdoor hebben ze nu 
nauwelijks geld om van te leven. Maatschappelijk 
werk brengt het gezin in contact met Leergeld. Via 
Leergeld heeft de dochter een laptop gekregen om 
haar huiswerk te maken en de buitenschoolse 
activiteiten worden ook betaald. Voor de zoon 
wordt de contributie voor de voetbalclub betaald. 
De familie is erg dankbaar voor de hulp.  

 

Een familie is met hun dochter naar ons land gekomen vanuit uit 
Eritrea en Ethiopië. Moeder is snel ingeburgerd en werkt inmiddels 
al meer dan een half jaar bij VDL te Born. Zij heeft echter nog heel 
veel moeite met Nederlands praten. De vader werkt onregelmatig. 
Het inkomen van het gezin  schommelt rond het bijstandsniveau 
voor een echtpaar. De dochter is gehandicapt. Zij is spastisch aan 
beide benen. Na onderzoek in diverse ziekenhuizen heeft zij 
spalken aangemeten gekregen. Haar lopen is daardoor iets 
verbeterd. Al moet zij (nog) veel oefenen. Zij gaat naar school in 
Weert. Toen zij daar in 2015 kwam sprak zij geen woord 
Nederlands. Om deze achterstand in te lopen, maar ook vanwege 
haar handicap en aanpassingsmoeilijkheden in de klas heeft de 
school de hulp ingeroepen van ambulante begeleiding van 
Adelante Zorggroep. Inmiddels krijgt zij ook veel fysieke 
begeleiding. Er is intensief contact tussen de hulpverleners, school 
en ouders en zij gaat zienderogen vooruit. De school heeft 
geadviseerd thuis te oefenen met begrijpend lezen. Ouders krijgen 
via een digitaal portaal toegang. Het gezin heeft echter geen 
computer. De moeder heeft bij Leergeld een aanvraag gedaan voor 
de aanschafkosten van een  laptop. Dankzij de aanschaf van de 
laptop kan de dochter ook thuis oefenen en draagt de aanschaf bij 
tot een betere integratie in onze maatschappij. 
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