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Bekijk de webversie

Leergeld nog steeds nodig
Bijna honderd fietsen, meer dan 50 computers en 49 aanvragen
voor een schoolreis of voor andere schoolse zaken. Daar heeft
Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel in 2015 in voorzien.
Leergeld is dus nog steeds hard nodig! Kinderen kunnen daardoor
wèl op de fiets naar school of muziekles en wèl, net zoals al die
andere kinderen (vanaf groep 7), thuis van een computer gebruik
maken.
Intermediairs
We geven niet zomaar. Onze intermediairs onderzoeken tijdens een
huisbezoek of onze bijdrage echt nodig is. Als een kind niet op
schoolreis kan omdat de ouders dit niet kunnen betalen, springen
we bij. Want nu meedoen, is straks meetellen.
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Stichting Leergeld Capelle aan
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2900 AK, Capelle aan den
IJssel.
De Stichting beschikt over
het formulier voor de
schenkingsovereenkomst.

Steun Leergeld Capelle met een
schenkingsovereenkomst
Stijging langdurige armoede bij kinderen
Op 16 december 2015 presenteerde het Centraal Bureau voor de
Statistiek zijn rapport “Armoede en aansluiting in 2015”. Het aantal
kinderen dat opgroeit in gezinnen met langdurige armoede is in
2014 gestegen met 16.000 tot 131.000.
Doneer, ondersteun en profiteer
Leergeld Capelle is op zoek naar potentiële donateurs. Ondersteun door te doneren én profiteer van een belastingvoordeel is het
motto van deze actie.
Schenkingsovereenkomst
Met een schenkingsovereenkomst laat je als donateur geen
belastinggeld liggen. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat
je, voor de duur van 5 jaar, een vast bedrag per jaar aan de
stichting schenkt. Er geldt dan geen minimumdrempel van 1% en
er is ook geen maximum aan de aftrekbaarheid van de gift. Dat
betekent al snel dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan de
gever terugbetaalt.

Leergeld Capelle staat niet alleen

87 lokale stichtingen
2015 in heel Nederland:
77.303 kinderen
ondersteund.
+13% ten opzichte van
2014
Kosten: € 12,5 miljoen.

Leergeld Capelle is lid van de Vereniging van Leergeld-stichtingen.
Bijna overal in Nederland doen steeds meer ouders met beperkte
financiële middelen een beroep op Stichting Leergeld. Daardoor
kunnen ook zij hun kind(eren)
laten meedoen met allerlei
activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn.
Niet alleen aanvragen bij een langdurige uitkering
De doelgroep bestaat al lang niet meer alleen uit gezinnen die
langdurig in een uitkeringssituatie zitten. We worden ook benaderd
door mensen die acuut in een moeilijke financiële situatie zijn
terechtgekomen. Bijvoorbeeld door echtscheiding, ziekte, ontslag
of faillissement.
Wel economisch herstel, geen profijt
Ondanks een licht economisch herstel lijken gezinnen met een
minimuminkomen daarvan niet mee te profiteren. In 2015 zag
Leergeld opnieuw een flinke stijging van het aantal hulpvragen.

Samenwerking met scholen
Soms kan een kind om financiële redenen niet met een schoolreis
mee. Leergeld probeert daarvoor steeds vaker samen met scholen
een oplossing te vinden. Wij vinden namelijk dat een kind nooit de
dupe mag worden van de financiële situatie van de ouders.
Bijzondere Bijstand Indirecte Studiekosten
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kan soms een bijdrage
aangevraagd worden voor indirecte studiekosten. Die is voor het
schoolfonds, schoolreisjes en voor excursies. Aanvragen lopen via
de gemeente.
Samen staan we sterker
Als er geen oplossing te vinden is via de bijzondere bijstand, kan
Leergeld misschien een helpende hand bieden. Natuurlijk gaan wij
ook de discussie aan over de vraag of voor een activiteit een extra
bijdrage van de ouders gevraagd mag worden. Maar nog liever
willen wij het concrete probleem oplossen. Als we dat samen met
de school kunnen doen, kunnen we meer kinderen helpen dan
wanneer Leergeld het alleen moet doen.
Gelukkig komt die samenwerking in een aantal gevallen ook echt
van de grond en daarvoor zijn wij deze scholen uit naam van de
kinderen zeer dankbaar.

Ook op facebook:
Heb je ervaring met Leergeld
Capelle? Deel die met je
vrienden en vriendinnen. En
laat het ons weten!

Tijdens de vakantie geen aanvragen
Vanaf donderdag 7 juli tot en met vrijdag 19 augustus is het niet
mogelijk aanvragen te doen. Vanaf maandag 22 augustus is
Leergeld Capelle aan den IJssel weer normaal bereikbaar.
Naar ons mailen tijdens de zomervakantie, kan wel.
Wij wensen ieder een heel fijne zomer toe.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@leergeldcapelle.nl toe aan uw adresboek.

