
Laat ieder kind 
meedoen

Veel gestelde vragen

Komt mijn kind in aanmerking voor hulp?
•   Dat wordt per gezin bekeken, daarvoor is het huisbezoek

•   Uw kind is tussen de 4 en 18 jaar oud

•   Er kunnen allerlei oorzaken zijn dat u (tijdelijk) niet genoeg geld heeft. Zelfs  als u

      nog werk heeft kan dit onvoldoende zijn om uw kind te laten meedoen. Als U twijfelt 

     neem dan contact met ons op.

Hoe verloopt de betaling?
Leergeld betaalt meestal rechtstreeks aan scholen, verenigingen, clubs of winkels

Wordt mijn aanvraag vertrouwelijk behandeld?
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy, Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt 

met de mensen waarmee wij samenwerken. Informatie aan anderen wordt alleen met 

uw toestemming gedeeld.

Meedoen is belangrijk
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Wij willen dat alle kinderen mee kunnen doen

Als ouder vind je het belangrijk dat je kind kan 
meedoen met andere kinderen.
Als je daar op dit moment te weinig geld voor 
hebt, dan kan Leergeld misschien helpen.
Wij kunnen ervoor zorgen dat uw kind mee kan 
op een schoolreis, dat Uw kind kan sporten, of 
dansen of muziekles kan volgen.
Eventueel is er ook hulp mogelijk bij de aanschaf 
van een fiets, of een laptop, of een smartphone.
Het vieren van de verjaardag van Uw kind op 
de basisschool is ook mogelijk via Jarige Job en 
daarbij kan Leergeld helpen.
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Stap 3: Wij kijken daarna hoe we gaan helpen 
en maken daarover afspraken met elkaar. Wij 
werken goed samen met verenigingen, scholen 
en veel leveranciers, waardoor Leergeld heel 
snel iets kan regelen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Onze medewerkers helpen u graag. Heeft u 
vragen, twijfelt u of u in aanmerking komt, 
neem dan altijd contact met ons op:

sport

Hoe wij werken

Stap 1: U kunt met ons contact opnamen via 
onze website, mail of telefoon, of via een 
briefje. Zie de bladzijde hiernaast
Stap 2: Gesprek bij u thuis, waarbij we samen 
uw situatie rustig kunt bespreken. Ons gesprek 
gaat vooral om uw kind. Waar wilt u dat uw 
kinderen aan mee kunnen doen? Wat kunnen 
andere instanties, zoals bijvoorbeeld de 
Kledingbank of Speelcadeau, voor u betekenen. 
En wat kunnen wij voor u doen?
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Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!

•  Via de website www.leergeld.nl/  
   eindhoven/doe-een-aanvraag/ en vul 
    daar dan het formulier in
•  Door ons te bellen: (040) 213 11 41 
    (’s morgens tussen 09.00 uur en 12.00 uur)
•  Door een briefje te sturen naar 
    Dr. Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven
•  Door ons te mailen: 
     info@leergeldeindhoven.nl

U kunt het namens u door iemand anders 
laten doen.


