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Algemeen 
 

Inleiding 
Leergeld Nederland zet zich in voor het belang van kinderen in Nederland die opgroeien in een gezin 

met weinig inkomen. Naast de landelijke activiteiten van Leergeld Nederland, wordt door lokale 

stichtingen concreet invulling geven aan de doelstellingen van Leergeld.  

Stichting Leergeld 2stromenland is sinds 2010 actief in de gemeenten Druten, West Maas en Waal, 

Beuningen en Wijchen. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel te Nijmegen onder nummer 50028901. 

 

Kentallen 
 

In het afgelopen jaar is de volgende hulp geboden in aantallen: 

 

Opmerking: 

1. Het aandeel MEEDOEN in Beuningen voor Onderwijs, Sport en Cultuur is fors lager dan 

welzijn omdat deze in BEuningen onder het standard aanbod vallen van het kindpakket. Dit 

standard aanbod wordt automatisch afgehandeld  vanuit de portal zonder tussenkomst van 

ons kantoor. 

2. Welzijn is fors hoger in BEuningen in dit Covid jaar vanwege de extra acties die we samen 

met gemeente gevoerd hebben zoals speelgoed cadeau bonnen in de zomer. 

Overzicht gezinnen per gemeente
Totaal Druten Beuningen Wijchen West M&W

# Families 258 143 107 4 4

# Kinderen 473 265 199 5 4

# Aanvragen 1887 795 1077 11 4

Goedgekeurde aanvragen incl. extra acties buiten kindpakket
Totaal Druten Beuningen Wijchen West M&W

LG5000 Onderwijs 152 117 31 2 2

LG5100 Sport 116 110 1 5

LG5200 Cultuur 18 17 1

LG5300 Welzijn - fietsen 61 19 40 2

LG5301 Welzijn - computers 88 33 54 1

LG5302 Welzijn - overig 723 278 442 3

Welzijn - extra 729 221 508

Totaal 1887 795 1077 11 4
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Beuningen 
 

In Beuningen worden de standaard aanvragen afgehandeld via een door de gemeente ingehuurde 

organisatie achter de kindpakket website. Denk dan aan contributies voor sportverenigingen of 

schoolbijdragen. 

Anders dan in andere gemeenten zijn wij verder niet betrokken in deze aanvragen tenzij er 

maatwerk of hulp nodig is. Voor het standard aanbod in het Beuningse kindpakket zie: 

beuningen.mijnkindpakket.nl. 

De volgende niet standaard aanvragen zin het kader van MEEDOEN zijn afgehandeld via de Leergeld 

organisatie: 

 Laptops voor kinderen op het voortgezet onderwijs 

 Buitenschoolse activiteiten voortgezet onderwijs 

 Verjaardag box tot 12 jaar via Stichting Jarige Job of eigen Leergeld stichting 

 Actie pepernoot via Kinderhulp 

 Kaartjes voor de Beekse Bergen via Kinderhulp en Leergeld. 

 Schoolspullen pasjes voortgezet onderwijs met een bijdrage van het Armoedefonds. 

 MBO / HBO bemiddeling voor kinderen tot 18 jaar 

 Werkkleding voor MBO leerlingen met een bijdrage van Kinderhulp / Leergeld. 

 Fietsen voor kinderen op het voortgezet onderwijs met een bijdrage van Buitenkans. 

 

Gevoerde acties zijn: 

 Zomerkleding 

 Winterkleding 

 Mondkapjes met een bijdrage van het Armoedefonds. 

 Zomer cadeau actie tijdens de Lock down. Gemeente / Leergeld en Intertoys. 

 

Buiten MEEDOEN hebben wij enkele kinderen met een bijdrage van Kinderhulp geholpen met: 

 Brillen 

 Orthodontie 

 Kamerinrichting 

 

Buiten onze oorspronkelijke doelgroep hebben wij met extra hulp van Kinderhulp in incidentele 

gevallen jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen helpen.  

https://d.docs.live.net/925869060c48b2a6/Financien/jaarverslagen/2020/ANBI%20documenten/beuningen.mijnkindpakket.nl
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Druten 
 

Voor Druten handelt Leergeld het complete MEEDOEN kindpakket.  

Dit omvat alle aanvragen voor: 

 Contributie voor sportverenigingen, 

 Contributie voor cultuur, zoals muziek en danslessen  

 Contributie voor welzijn, zoals de scouting. 

 Ouderbijdrages 

 Sportkleding en benodigdheden. Leergeld. 

 Zwemles diploma A tot 12 jaar 

 Zwemlesbijdrage van 40 lessen voor gezinnen  

 

De volgende niet standaard aanvragen in het kader van MEEDOEN zijn afgehandeld via de Leergeld 

organisatie: 

 

 Laptops voor kinderen op het voortgezet onderwijs 

 Buitenschoolse activiteiten voortgezet onderwijs 

 Verjaardag box tot 12 jaar via Stichting Jarige Job of eigen Leergeld stichting 

 Actie pepernoot via Kinderhulp 

 Kaartjes voor de Beekse Bergen via Kinderhulp en Leergeld. 

 Schoolspullen pasjes voortgezet onderwijs met een bijdrage van het Armoedefonds. 

 MBO / HBO bemiddeling voor kinderen tot 18 jaar 

 Werkkleding voor MBO leerlingen met een bijdrage van Kinderhulp / Leergeld. 

 Fietsen voor kinderen op het voortgezet onderwijs met een bijdrage van Buitenkans 

 

Gevoerde acties zijn: 

 Winterkleding.  

 Mondkapjes., met bijdrage van het Armoedefonds. 

 

Buiten MEEDOEN hebben wij enkele kinderen met een bijdrage van Kinderhulp geholpen met: 

 Brillen 

 Orthodontie 

 Kamerinrichting 

 

Buiten onze oorspronkelijke doelgroep hebben wij met extra hulp van Kinderhulp in incidentele 

gevallen jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen helpen.
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Wijchen 

 

De geboden hulp aan Wijchen is tot afgelopen jaar vrij beperkt. 

Wijchen heeft een eigen laptopregeling en een geld terug regeling voor het MEEDOEN pakket.  

Ook bieden zij zwemlessen aan voor het behalen van diploma A. 

 

In 2020 zijn er vanuit de gemeente gesprekken gestart om te komen tot een noodhulp fonds. In dit 

fonds nemen naast Leergeld, de gemeente Wijchen, Caritas, Vincentiusvereniging Wijchen en de 

diaconie de Schakel deel. Begin 2021 zal er een convonant getekend worden waarin deze partijen 

aangeven samen armoede te willen bestrijden en in schrijnende situaties hulp te  

willen bieden, vanuit de eigen identiteit.  

In 2020 hebben we een paar gezinnen kunnen helpen waar de gemeente niet in kon voorzien: 

1. Verjaardag box tot 12 jaar 

2. Actie pepernoot 

3. Kaartjes voor de Beekse Bergen 

4. Contributie voor sport 

5. Sport kleding 

6. Reparatie computer. Leergeld 

7. Ouderbijdrage tbv school 

 

West Maas en Waal 
 

West Maas & Waal heeft een laptopregeling en een geld terug regeling voor gezinnen met een 

inkomen van maximaal 110% van het wettelijk minimum.  

We zijn in 2020 gestart met overleg met gemeente om invulling te geven aan een samenwerking. 

Ons doel is om aanvullend op het gemeente beleid hulp te kunnen bieden. Enerzijds een verbreding 

van het packet; anderzijds door via ons voor het standard pakket aan te bieden aan diegenen die net 

buiten de regelingen van de gemeente vallen. Dankzij de stichting Buitenkans en kinderhulp kunnen 

we de gezinnen met een inkomen van 110/120% helpen. 

In 2020 is de hulp beperkt gebleven tot: 

 Fietsen voor kinderen op het voortgezet onderwijs, met een bijdrage van Buitenkans. 

 Actie pepernoot. Nationaal fonds Kinderhulp / Leergeld. 

 Ouderbijdrages 

 


