Stichting Leergeld
In Nederland leven zo’n 387.000 kinderen in gezinnen met een inkomen
rond de bijstandsnorm. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in
verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande
kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of weinig met andere
kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen
sportclub of kunstzinnige vorming. Meedoen vergroot de horizon van
kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in
een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet
leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort
maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen. Als
ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse
activiteiten komt een medewerker van de stichting op bezoek om de
mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik
willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld (0648658836, leergeldboxtel@gmail.com). Voor in Boxtel woonachtige
leerlingen heeft ook de gemeente een regeling die geldelijke ondersteuning
biedt in bepaalde gevallen.
Loket wegwijs
Loket WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks
bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben. Hieronder vindt u informatie
over 3 thema’s van loket WegWijs.
Welzijnsfonds
Het welzijnsfonds geeft een vergoeding voor leuke en nuttige activiteiten op het
terrein van sport, cultuur en recreatie. De gemeente vindt het belangrijk dat alle
inwoners, ook met een laag inkomen, mee kunnen doen met deze activiteiten.
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand geeft een vergoeding voor noodzakelijke, bijzondere kosten die
u niet uit uw gewone inkomen kunt betalen.
Computers voor schoolgaande kinderen
Deze regeling is bedoeld voor ouders met een kind tot 18 jaar dat op het voortgezet
onderwijs zit en die de kosten voor de computer niet (helemaal) uit hun eigen
inkomen kunnen betalen.
Hoe vraagt u een bijdrage aan?
U vraagt een bijdrage van het Welzijnsfonds aan bij Loket Wegwijs. U krijgt eerst
een brief waarin staat of u een vergoeding uit het Welzijnsfonds krijgt. Hierbij zijn
vier declaratieformulieren gevoegd. Wanneer u kosten hebt gemaakt, stuurt u een
declaratieformulier op met de bewijsstukken van betaling. U mag elk jaar vier keer
per jaar een declaratieformulier opsturen.
Hebt u vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij WegWijs. Meer informatie kunt
u vinden op www. boxtel.nl of www.haaren.nl. U kunt WegWijs Boxtel bezoeken
op St. Ursula 12 of u kunt bellen met (0411) 655990.

