
  
 
 
 
 
 
 
 
Beste professionals & intermediairs werkzaam binnen de gemeente Gemert-Bakel, 
 
In Gemert-Bakel wonen ongeveer 660 kinderen waarvan de ouders onvoldoende financiële middelen 
hebben om hen mee te laten doen aan activiteiten zoals schoolreisjes, sporten en muzieklessen. Stichting 
Leergeld kan de ouders financieel ondersteunen. Dit doen ze al bij 250 kinderen in Gemert-Bakel. 
Stichting Leergeld Gemert e.o. wil echter veel meer kinderen bereiken. Hun doel: 500 kinderen helpen in 
de gemeente Gemert-Bakel. Een ambitieus doel omdat het moeilijk is de kinderen en hun ouders te 
bereiken. Dit komt omdat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van bestaande regelingen. Daarnaast 
spelen taboe en schaamte ook een rol. Om het doel te bereiken is uw hulp nodig! Als eerste stap van een 
uitgebreid actieplan vindt een minisymposium plaats. Deelnemers aan het minisymposium zijn na afloop 
(meer) bewust van de problematieken waar de kinderen en hun ouders mee te maken hebben en weten 
hoe ze  kunnen signaleren en doorverwijzen.  
 
Datum:    dinsdag 18 september 2018 
Tijd:   16.30 tot uiterlijk 20.00 uur 
Locatie:   Commanderij College aula van locatie St. Josephstraat. 
   (Sint Josephstraat 17, 5421 CR Gemert) 
Programma: 
Na de inloop vanaf 16.30 uur met soep en broodjes starten we om 17.00 uur met een plenaire sessie 
waarin dagvoorzitter Jan Wagemakers diverse gasten zal interviewen zoals: Wilmie Steeghs, wethouder 
Sociaal Domein, diverse ervaringsdeskundigen, Gertie Vos, intern begeleider bij GOO en Gaby van den 
Biggelaar, directeur Leergeld Nederland. 
 
Vanaf 18.00 uur zoeken wij de verdieping tijdens drie informatieve deelsessies in carrouselvorm:  

 “Taal en digitaal”- Anja Bijl van “Stichting lezen en schrijven” informeert u over de relatie tussen 
armoede en laaggeletterdheid. 

 “De effecten van armoede op gezondheid” - Mieke van Paasen van de GGD laat u zien wat de 
effecten van armoede zijn op gezondheid. 

 “Financiën” – Kees Dekkers schulphulpverlener van de gemeente en Els Weenink  Sociaal 
Raadsliedenwerk van de Lev-groep  nemen u mee in de wereld van schuldhulpverlening. 

 
Rond 19.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een creatieve samenvatting en afspraken voor een 
vervolg. Daarna is er gelegenheid tot napraten tot 20.00 uur.   
 
Wij willen u graag ontmoeten! Om zicht te hebben op het aantal deelnemers vragen wij u om uzelf aan te 
melden. Dit kan tot 10 september 2018 via contact@gemert-bakel.leergeld.nl onder vermelding van 
naam, organisatie en emailadres. Uw emailadres willen wij graag gebruiken voor verdere communicatie 
over dit onderwerp. 
 
We stellen het op prijs als u deze uitnodiging deelt met collega’s en andere betrokkenen! 
 
 

mailto:contact@gemert-bakel.leergeld.nl

