	
  

	
  

	
   	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Stichting Leergeld Tilburg
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten
doen. Via 81 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Wie helpen we?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal
geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging
onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. Stichting Leergeld wil kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan
mee op schoolreis of krijgen muziekles.
Voor wie is de hulp bestemd?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout. Het netto besteedbaar
gezinsinkomen is vergelijkbaar met de hoogte van een WWB-uitkering of maximaal 130% daarvan.
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?
Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan
muziekles voor uw kind. Wil uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan
voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen.
Woont u in Tilburg, Berkel Enschot of Udenhout?
Aarzel dan niet om contact met Stichting Leergeld op te nemen. Meer informatie staat op www.leergeldtilburg.nl.
U bereikt Stichting Leergeld per e-mail via info@leergeldtilburg.nl en telefonisch via 013 - 5801211 op maandag tot
en met donderdag tussen 9.00 tot 12.00 uur.
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