Hoe vraagt u hulp aan?
Heeft u een laag besteedbaar inkomen? Aarzel dan niet en
neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Helpt

Wilt u gebruik maken van onze ondersteuning? Ga dan
naar onze website: www.leergeld.nl/destuwwal. Hier kunt
u het aanvraagformulier invullen en naar ons toesturen.
Wij nemen dan binnen twee weken contact met u op.
Blijkt uit uw gegevens dat u in aanmerking komt voor
hulp? Dan bespreken we in een persoonlijk gesprek uw
situatie en de mogelijkheden om u en uw kind(eren) te
helpen.

Alleenstaande moeder (Mook)
“Ik zit in de schuldsanering, werk en sta
er alleen voor in de opvoeding van mijn
drie kinderen. Dagelijks word ik
geconfronteerd met deze lastige
financiële situatie. De hulp die Stichting
Leergeld mij heeft gegeven, zie ik als
een groot geschenk. Het heeft ervoor
gezorgd dat er een last van mijn
schouders is gevallen.”

www.leergeld.nl/destuwwal

Want ook uw kind telt mee!

De Stuwwal
Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen

Wat is Stichting Leergeld?

Leergeld verzorgt financiële ondersteuning voor
bijvoorbeeld aanschaf schoolspullen, bijdrage
schoolreisje, contributie sportvereniging, muziekles
of zwemles.

Stichting Leergeld heeft als doel het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen. Leergeld biedt deze kinderen de kans om net als
hun leeftijdsgenoten mee te doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen ook zij hun sociale
vaardigheden en kennis verder ontwikkelen.

Wie helpen wij?
Stichting Leergeld De Stuwwal helpt ouders met kinderen die
wonen in de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar,
Gennep en Bergen. Er is hulp voor kinderen in de leeftijd van
4 tot 18 jaar. Ouders komen in aanmerking voor deze hulp als
zij een laag besteedbaar inkomen hebben (niet hoger dan
120% van de bijstandsnorm).

“Alle kinderen mogen
meedoen, want nu
meedoen is straks
meetellen!”

Wat doen wij?
Onze stichting geeft directe hulp aan ouders. Dit doen we
door de kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten
voor uw kinderen rechtstreeks te vergoeden aan school of
vereniging, als die kosten niet vergoed worden door andere
voorzieningen. Dit kunnen kosten zijn die u moet maken om
uw kind naar school te kunnen laten gaan. Stichting Leergeld
kan bijvoorbeeld voor uw kind een fiets, computer of laptop
aanschaffen, of de betaling van de ouderbijdrage doen. Ook
kunnen wij de kosten om mee te kunnen doen met zwemles,
sport- of culturele activiteiten vergoeden.

