
kansen voor alle kinderen! 
Ook wanneer er thuis soms te weinig geld is

Kindpakket DrutenMeer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Leergeld 2stromenland.  
Bel hiervoor naar telefoonnummer 06-37171606. 
Of ga naar www.leergeld2stromenland.nl/druten/.
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Waarom?
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren. Of een computer voor school aanschaf-
fen. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder 
kan dit betalen. Voor die ouders is er in de gemeente Druten ondersteuning.

Elk kind moet mee kunnen doen
Er zijn nogal wat kinderen die niet kunnen meedoen omdat het geld er niet is. Het is heel belang-
rijk dat elk kind de kans krijgt om mee te doen met leeftijdsgenoten. Ook als ouder(s) niet veel 
geld hebben.

Wat de reden ook is…
Het kan iedereen overkomen. Het kan zijn dat er geen of te weinig werk is, door een uitkering, 
een scheiding, ziekte of gewoon door pech. 

Zit u in die situatie? Wij helpen graag! Gewoon doen voor 
uw kind
Juist voor kinderen is het zo belangrijk. Zij kunnen nog zoveel ontwikkelen. Dan moeten zij wel 
de kans krijgen. Het is ook belangrijk om erbij te horen, mee te doen, te bewegen of creatief 
bezig te zijn.  

Voor wie? 
Voor kinderen in de gemeente Druten van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met 
weinig geld. Bij een inkomen lager dan 120 % van het wettelijk sociaal minimum kunt u (een 
onderdeel van) het Kindpakket aanvragen.

Hoe gaat de betaling? 
Wanneer u een bijdrage krijgt via het Kindpakket, dan regelt  Leergeld 2stromenland dit met 
bijvoorbeeld de sportvereniging of winkel. Er wordt nooit direct aan u (terug)betaald.  

Wat kan misschien (gedeeltelijk) vergoed worden?
De precieze regeling en hoeveel waarvoor, dat leggen medewerkers van Leergeld 2stromenland 
graag aan u uit.  Het kan gaan om bijvoorbeeld (een keuze van):

•  contributie van een sportvereniging  
•  sportkleding/materiaal  
•  cultuur  
•  sociale activiteiten  
•  deelname aan een vakantieweek  
•  dans  
•  theater  
•  bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisje, 
    schoolmateriaal) voor kinderen in het basisonderwijs  
•  bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolmateriaal) voor kinderen  
    in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar  
•  zwemlessen voor diploma A: dit kan alleen voor zover deze niet via school worden 
    aangeboden
•  een tweedehands computer voor kinderen op de basisschool; Voor een gezin met een kind in      
    het voortgezet onderwijs kan een computer of laptop mogelijk zijn

Tegelijkertijd van alles aanvragen?  
Er zijn grenzen aan de hoogte van de bedragen. Binnen de hoofdcategorieën zijn er namelijk 
bepaalde maxima.  Het gaat om volgende categorieën:

• schoolfonds basisonderwijs, schoolfonds voortgezet onderwijs, bijdrage voor sport, cultuur    
   en sociale activiteiten
• eventuele bijdrage zwemles
• computerregeling 

Medewerkers van Leergeld 2stromenland weten dat precies en informeren u hier graag over. 
Belangrijk om te weten: bijvoorbeeld de contributie van een vereniging kunt u voor ieder kind 
apart aanvragen. 

Hoe werkt het? 
U neemt contact op met Leergeld 2stromenland. Ga naar de website  
http://www.leergeld2stromenland.nl/druten/. Vul het contactformulier in. 
Daarna neemt een medewerker contact met u op voor het maken van een afspraak voor een 
huisbezoek. Tijdens het huisbezoek bespreekt de medewerker het Kindpakket met u en helpt 
u bij de aanvraag. U bepaalt zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan. En u hoort 
snel of het kan. Heeft u geen computer? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze vindt u bij deze 
folder. U kunt ook bellen. Dit kan op dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 14.00 uur via 
telefoonnummer 06-37171606.


