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2019:  Ook in 2019 was het flink 

aanpakken!!  

In de gemeente Gemert-Bakel konden 

wij 31 nieuwe gezinnen met in totaal 

55 nieuwe kinderen ondersteunen. In 

de gemeenten Laarbeek en Boekel 

waren dat respectievelijk 23 en 9 

gezinnen met 46 en 25 nieuwe 

kinderen. Ieder jaar stromen kinderen 

uit om meerdere redenen, zoals: 

verhuizing, de leeftijd van 18 jaar 

bereiken of onze ondersteuning is niet 

meer nodig. Op het einde van 2019 

ondersteunden wij in Gemert-Bakel: 

313 kinderen, in Laarbeek: 242 en in 

Boekel: 87 kinderen. In totaal 346 

gezinnen met 642 kinderen! 

Het organiseren van lokale 

voorlichtingsbijeenkomsten en 

intensievere contacten met 

professionals in de hulpverlening en 

het onderwijs en betere samenwerking 

met andere hulpverleningsorganisaties 

hebben ongetwijfeld aan deze groei 

bijgedragen. 

In 2019 realiseerden wij 2464 

aanvragen. Dat is inclusief het 

verstrekken van de zomer- en 

winterkledingpas in de gemeenten 

Laarbeek en Boekel. Die kledingpas 

blijft een succesnummer! Het is 

natuurlijk ook prachtig als je tweemaal 

per jaar bij aangesloten winkelketens 

zelf nieuwe kleding kunt kopen! Wij 

blijven enthousiaste en dankbare 

reacties krijgen van kinderen en 

ouders/verzorgers.  

 

 

Meer cijfers met toelichting vindt u op 

de volgende pagina’s  

2464 aanvragen op een snelle en 

onopvallende manier realiseren is een 

hele klus! Dat zijn er toch 50 per week 

en dat met een klein maar enthousiast 

team van vrijwilligers! Dit vraagt om 

vrijwilligers met een groot hart voor 

kinderen, maar ook om integriteit en 

privacy. Dit is de basis van ons 

functioneren. Daarom ben ik geweldig 

trots op onze “kanjers” die achter de 

schermen en in een betrekkelijke 

anonimiteit belangrijk werk doen. Zij 

staan nooit in de schijnwerper en dat 

hoeft voor hen ook niet. 

Intern hebben wij afscheid genomen 

van vier intermediairs van “het eerste 

uur”. Na meer dan 10 jaren trouwe 

dienst hebben zij de fakkel 

overgedragen aan nieuwe 

intermediairs die hun opleiding 

intussen succesvol hebben afgerond. 

De samenwerking met de drie 

gemeenten, de bibliotheek, de scholen 

en verenigingen verloopt goed. Wij 

weten elkaar te vinden en hebben een 

mooi gezamenlijk doel: “Zorgen dat 

kinderen mee kunnen doen met hun 

leeftijdsgenootjes en niet worden 

buitengesloten!!” 

Mijn grote dank gaat uit naar onze 

vrijwilligers, bestuursleden en iedereen 

die ons het afgelopen jaar op enigerlei 

wijze heeft gesteund! 

Ton Valckx - Voorzitter.  
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Beknopt cijferoverzicht 

Aantal aanvragen: 

 

In 2019 in totaal 2464 acties 

uitgevoerd voor kinderen, 1764 

reguliere aanvragen (sport-muziek-

onderwijs en welzijn), 600 kleding-

passen in Laarbeek en Boekel en 100 

kaartjes Openluchttheater Mariahout. 

Uitgaven: 

 

De totale uitgaven zijn iets lager dan in 

2018. 

 

 

 

Bestedingen per categorie: 

 

De uitgaven stegen binnen alle 

categoriën. In de categorie “Welzijn” 

zijn de kosten voor de zomer- en 

winterkledingpas in Laarbeek enBoekel 

opgenomen. 

Groei aantal kinderen: 

 

Door gerichte acties en een 

intensievere samenwerking met lokale 

organisaties en stichtingen steeg het 

totaal aantal kinderen in 2019 met 13% 
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Inkomsten: 

 

Het leeuwendeel van onze inkomsten 

was afkomstig van de gemeenten 

Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. 

De bijdrage van Gemert-Bakel is dit 

jaar hoger door de vrijval van de 

reservering van vooruitontvangen 

projectsubsidie. Ook in 2019 kwamen 

wij in aanmerking voor de speciale 

subsidie van het Ministerie van SZW 

gericht op het ondersteunen van meer 

kinderen. 

Verschil inkomsten – uitgaven: 

 

 

 

 

Door de vrijval van de reservering van 

vooruitontvangen projectsubsidie van 

de gemeente Gemert-Bakel sluiten wij 

dit boekjaar af met een positief saldo 

van 65.222,== euro. Dat is een mooie 

start voor 2020! 

 

 

 

 

Reactie van een moeder: 

“Door de hulp van Leergeld konden 

mijn kinderen mee blijven doen. Dat 

zorgde voor energie in het 

huishouden. Ons sociale netwerk 

werd groter. Als kinderen tevreden 

zijn ben je zelf ook tevreden en houd 

je je vechtlust. Als je te vaak “nee!” 

moet zeggen tegen je kinderen, 

raken ze terneergeslagen, verdrietig 

en ongelukkig. Dat werkt niet in je 

huishouden. Ik kan nu tegen mijn 

kinderen zeggen: “Je mag een sport 

uitkiezen!” Ze zitten niet de hele dag 

op de bank. Ze zijn zelfverzekerder 

en hebben contacten met kinderen 

om hen heen. Het is een verrijking, al 

is het soms heel hectisch als ze alle 

drie naar sport gaan, maar dat geeft 

mij rust! Jullie hulp gaf ons nieuwe 

energie en minder zorgen. Op die 

manier konden wij de schuldsanering 

uit zitten.” 
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Enkele topics uit 2019: 

Fietsenwerkplaats. 

Onze fietsenwerkplaats in Beek en 

Donk is niet meer weg te denken. De 6 

vrijwillige fietsenmakers zijn nog 

steeds enkele dagen per week 

enthousiast aan het werk. In 2019 zijn 

106 fietsen uitgereikt. Aan wethouder 

Buter van de gemeente Laarbeek werd 

de eerste “Leergeldfiets” uitgereikt. 

Iedere wethouder in ons werkgebied 

krijgt een fiets in de “Leergeldkleuren”. 

De wethouder en/of ambtenaren 

kunnen deze fiets gebruiken als ze 

afspraken hebben binnen de 

gemeente. 

 

Aan dit team fietsenmakers, het 

“Dreamteam” zoals zij zichzelf graag 

noemen, werd dit jaar door de 

gemeente Laarbeek het Laarbeeks 

Vrijwiliigers Compliment uitgereikt.  

 

 

Een mooie erkenning voor hun vele 

werk! Ook is onze werkplaats door de 

ANWB aangewezen als inzamelpunt 

voor fietsen. 

 

Computer/laptop. 

De opkomst van het “digitale” 

onderwijs is duidelijk. Dit jaar werd 40 

keer een beroep op ons gedaan voor 

een computer/laptop. In 2018 was dat 

nog maar 16 keer. 

Workshops ism Bibliotheek De Lage 

Beemden. 

Bibliotheek “De Lage Beemden” richt 

zich deels op dezelfde doelgroep als 

wij. In een verfrissende samenwerking 

met “Stichting Lezen & Schrijven” werd 

de combi workshop: “Signaleren en 

doorverwijzen Laaggeletterdheid en 

Armoede” ontwikkeld. Deze workshop 

werd meerdere malen gevolgd door 

professionals en vrijwilligers in ons 

gezamenlijke werkgebied. 
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Hulp en ondersteuning. 

Evenals voorgaande jaren zijn wij blij 

met de financiële en materiële hulp en 

ondersteuning die wij hebben 

ontvangen van Stichting GOO, het 

Commanderij College (o.a. “Heitje voor 

een karweitje”) en Rabobank Helmond 

Peel-Noord. Zij vervullen hiermee een 

wezenlijke bijdrage die onontbeerlijk is 

om ons dagelijkse werk goed te blijven 

doen.  

Leveranciers. 

En natuurlijk danken wij onze vaste 

leveranciers, die voor de kinderen de 

noodzakelijke school- en 

sportmaterialen met korting leverden.  

Sponsoren 

Wij kunnen niet zonder sponsoren! Het 

doet ons goed dat bedrijven zoals: 

Albert Heijn Gemert, City Green Point / 

GAIA Gemert, Smits Bedrijven Gemert, 

Unibouw Gemert, VanBoxtel Boekel, 

Notariskantoor Gerrits & van Gulick, 

van der Meijs-Gemert en meerdere 

particulieren ons jaarlijks 

ondersteunen.  

 

 

Kledingbakken. 

De opbrengst van de lokaal 

aangeboden kleding is voor 100% 

beschikbaar om kinderen te 

ondersteunen. Deze 

inzamelactiviteiten hebben dit jaar een 

heel nieuwe dimensie gekregen. In 

nauwe samenwerking met Kledingbank 

Gemert werd “Stichting Locals4Locals” 

opgericht.  

 

Deze nieuwe Stichting heeft een plan 

ingediend bij de gemeente Gemert-

Bakel om meer inzamelactiviteiten te 

ondernemen om met de inkomsten te 

voorzien in geschikte huisvesting voor 

Kledingbank Gemert en andere sociale 

activiteiten. Ook met de gemeenten 

Boekel en Laarbeek werden 

gesprekken gevoerd over het 

uitbreiden van de kledinginzameling. 

Gimmertse Gladiatoren. 

 
Op 21 december 2019 ontmoetten 

lokale ondernemers m/v elkaar in de 

boksring tijdens het Boksgala 

“Gimmertse Gladiatoren”. Na maanden 

van intensieve training en een 

professionele voorbereiding kon het 
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publiek in een uitverkochte boksarena 

genieten van een heus spektakel! De 

gehele opbrengst van dit gala was 

bestemd voor onze Stichting! Voor de 

aanwezige vrijwilligers van Leergeld 

was het een enorme verrassing om de 

speaker te horen omroepen dat 

Leergeld het geweldig bedrag van 

21.129,= euro zou ontvangen!  

Dit hele bedrag zal in 2020 worden 

besteed aan een eenmalige kledingpas 

voor Gemertse kinderen. 

 

Sam&: 

Landelijk is de campagne: “SAM& - 

voor een land zonder kinderarmoede” 

geïntroduceerd.  

  

Dit is een samenwerkingscampagne 

tussen Leergeld Nederland, Sport- en 

Cultuurfonds, Nationaal Fonds 

Kinderhulp en Stichting Jarige Job. 

Deze campagne werkt via een 

landelijke portal, waar wij bij zijn 

aangesloten. Onze werkwijze blijft 

binnen de drie gemeenten hetzelfde! 

Stichting Jarige Job 

Onze Stichting werkte ook in 2019 

samen met Stichting Jarige Job. Deze 

landelijke Stichting zorgt er voor dat 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 

een verjaardagsbox krijgen met 

slingers, ballonnen, traktaties, 

taartbenodigdheden, wat lekkers en 

cadeautjes. Zodat ze thuis met familie 

en vriendjes/ vriendinnetjes een 

verjaardagsfeestje kunnen vieren. In 

ons werkgebied hebben 361 kinderen 

deze verrassing gekregen. 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Door de landelijke intensieve 

samenwerking van Leergeld Nederland 

met dit Fonds kwam de opbrengst van 

de “Goede Doelen Week 2019” in 

Gemert en Boekel geheel ten goede 

aan onze kinderen. 

Kaartjes theatervoorstellingen 

Het bestuur van Openluchttheater 

Mariahout heeft dit jaar 100 van onze 

kinderen de mogelijkheid aangeboden 

om gratis een van hun voorstellingen 

te bezoeken 

Nieuwe sponsorcampagne.  

In enthousiaste samenwerking met 

lokale ondernemers werd een nieuwe 

sponsorcampagne ontwikkeld:  

 

“Het kindpakket” 

Lancering in 2020! 
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Vooruitblik 2020: 

Verder op zoek naar de 1000! 

Wij zijn nu, 2020, bezig met het laatste 

jaar van ons actieplan: “Op zoek naar 

de 1000!”  

Deze 1000 is het streefgetal kinderen 

dat wij in 2017 als uitdaging hebben 

geformuleerd. Dat aantal gaan wij in 

2020 nog niet halen, maar we zijn 

intussen ruim over de helft! 

 

In de gemeente Gemert-Bakel zitten 

we op 313 van de 490, in Laarbeek op 

242 van de 330 en in Boekel op 87 van 

de 180 kinderen. Wij bereiken nog niet 

alle kinderen die voor ondersteuning in 

aanmerking komen. Daar gaat onze 

aandacht en inzet ook in 2020 naar uit! 

Het zou mooi zijn als we die 1000 nooit 

gaan halen! De afgelopen jaren zien 

wij het aantal kinderen met een 

ondersteuningsvraag alleen maar 

stijgen en niet dalen. Dus ook in 2020 

gaan wij weer enthousiast aan de slag! 

 

 

 

 

Website Leergeld Gemert: 

 

Aanmelden voor ondersteuning kan 

erg eenvoudig via onze website: 

www.leergeldgemert.nl 

Wij gaan door….. 

Kinderen uit gezinnen met lage 

inkomens kunnen door onze hulp 

deelnemen aan tal van activiteiten die 

voor de ontwikkeling van jonge 

mensen cruciaal zijn.  

Wij blijven ons best doen om deze 

kinderen te helpen de plaats in de 

samenleving in te nemen waar zij recht 

op hebben.  

Ook in de komende jaren mag u van 

ons gehele team en bestuur een niet 

aflatend enthousiasme verwachten om 

MEER kinderen te helpen.  

 

 

 

 

http://www.leergeldgemert.nl/

