
Activiteitenplan 2021 Leergeld Uden Landerd 
 

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen 
 

Alle kinderen mogen meedoen! 
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. 
Leergeld Uden Landerd helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar 
even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. 
Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen 
fietsen, maakt dat je erbij hoort.  
Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen! 
 
Leergeld Uden-Landerd is in feite de voortzetting van Leergeld Maas&Leijgraaf voor de 
gemeenten Uden en Landerd.  
Operationeel verandert er na 1 januari 2021 weinig. De activiteiten van Leergeld M&L voor 
de gemeenten Uden en Landerd werden altijd al gecoördineerd en uitgevoerd vanuit 
‘kantoor Uden’, met twee coördinatoren en vijf intermediairs. 
Deze activiteiten worden gecontinuëerd. 
 
Samengevat zijn deze activiteiten (zie ook het Beleidsplan 2021-2024, bijlage): 

 Het huisbezoek, met de inkomenstoets, biedt Leergeld de kans om de hulpvraag met 
maatwerk te beantwoorden. 

 De geboden ondersteuning komt direct te goede aan de kinderen, doordat de hulp in 
natura (door direct te betalen aan o.a. de sportclub, school of de leverancier van een 
fiets) geboden wordt. Door de gezinnen nabij te zijn, kan de stichting gezinnen verder 
op weg helpen met doorverwijzing naar andere vormen van ondersteuning, zoals 
voorliggende gemeentelijke voorzieningen, Nationaal Fonds Kinderhulp, 
JeugdSportFonds, JeudCultuurFonds. 

 De signalen vanuit de gezinnen stelt de stichting ook in staat om het gemeentelijke 
armoedebeleid gefundeerd te beoordelen en om als goed geïnformeerde 
gesprekspartner te fungeren voor de lokale overheid om het beleid beter aan te 
laten sluiten op de behoeften van onze doelgroep.  

 Door de contacten met de gezinnen kan de stichting ook tijdig nieuwe trends en 
daardoor nieuwe behoeftes en noodzaken signaleren.  

 De signalen uit de gezinnen stelt de stichting in staat om gericht samenwerking met 
lokale partners (zoals scholen of sociale wijkteams) aan te gaan om de armoede-
problematiek onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan preventie 
interventies.  
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