Stichting

Capelle aan den IJssel e.o.
.

Leergeld
Wat is en doet Leergeld.
De vereniging Leergeld (www.leergeld.nl) richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of
welzijn, zoals verstrekken van fietsen, computers, het meedoen aan schoolreisjes, muziekles of
lid worden van een sport- of scoutingvereniging . Leergeld biedt deze kinderen daarmee een
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen. Leergeld verstrekt overigens geen geld. De hulp wordt in natura verstrekt en is gericht op
maatwerk.
De vereniging probeert dit te realiseren door middel van het oprichten van lokale Stichtingen
(momenteel ca 80) die, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, deze doelstelling binnen hun
eigen werkgebied verwezenlijken. De Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel e.o.
(www.leergeldcapelle.nl ) is zo’n lokale stichting die de afgelopen 10 jaar aan deze doelstelling
heeft gewerkt. Capelle e.o. waarbij e.o. staat voor Krimpen en Nieuwerkerk.
Onderzoek toont aan dat slechts 20% van de mensen die in aanmerking voor ondersteuning
komt, bereikt wordt. Ook zijn nog steeds in tal van gemeenten geen Stichtingen Leergeld actief.
Mede gebaseerd op het SER rapport en het rapport Kinderen in Tel (zie hieronder de links naar
deze rapportages) heeft het bestuur van de Capelse Stichting Leergeld besloten te onderzoeken
of de Stichting omgezet kan worden in een stichting Leergeld IJsselgemeenten (conform de GR
Sociale Zaken)
Uiteraard is deze omzetting slechts mogelijk als daartoe de bereidheid bij de gemeentes Krimpen
a/d IJssel en Zuidplas aanwezig is.
Namens de Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel e.o.
De voorzitter Wim de Bruin
De secretaris Paul van den Eijnden
Ter informatie:
http://www.kinderenintel.nl
https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/opgroeien-zonder-armoede.ashx

Uit SERrapport
Armoedebestrijding wordt effectiever wanneer betrokken partijen samenwerken. Gemeenten en
maatschappelijk middenveld moeten afspraken maken over het afstemmen van hun taken. Al naar
gelang de lokale situatie kan vanuit effectiviteitsoverwegingen een deel van de uitvoering (met
bijbehorende middelen) worden uitbesteed aan maatschappelijke organisaties om de doelen te
bereiken. (pag. 73); en: -Het is zaak dat gemeenten en maatschappelijk middenveld goed op de
hoogte zijn van elkaars aanbod, naar elkaar doorverwijzen, en goede praktijken actief met elkaar
uitwisselen. Zie ook het voorstel voor een armoederegisseur hierna. Uiteindelijk is een doelmatige en
effectieve besteding van middelen voor organisaties in het maatschappelijk middenveld ook van groot
belang. Het is echter niet wenselijk dat de overheid te zwaar gaat leunen op diensten van
die organisaties en zichzelf terugtrekt. De integrale ondersteuning aan arme kinderen mag niet
afhankelijk zijn van charitas. (pag. 68)
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