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Zwemles

In deze nieuwsbrief staan kinderen uit gezinnen met

Wanneer ouders de zwemles van hun kinderen niet

een laag inkomen centraal. De meest voorkomende

kunnen betalen, kunnen ze bij Kinderhulp aangemeld

regelingen hebben we in deze nieuwsbrief uitgelicht.

worden. Hierdoor kunnen de kinderen toch
zwemlessen volgen en de belangrijke

Heb je vragen, tips of ideeën?

zwemvaardigheden aanleren. De aanvraag moet wel

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

ingediend worden door je begeleider.

Neem ook eens een kijkje op onze website

www.kinderhulp.nl

www.pameijer-geldtelt.nl
Schoolreis
Weet je dat…

Het is niet voor iedere ouder haalbaar om de

- ..... er in verschillende gemeenten speelgoedbanken

schoolreis van de kinderen te betalen. Voor kinderen

zijn waarbij kinderen herbruikbaar speelgoed kunnen

uit arme gezinnen is het juist van belang om met o.a.

krijgen.

schoolreizen mee te gaan. Kinderhulp en Leergeld

- ...er in Nederland 60.000 kinderen hun verjaardag

stellen geld beschikbaar om deze kinderen toch mee

niet kunnen vieren doordat er geen geld is. Stichting

te laten gaan. Zie voor meer informatie onderstaande

Jarige Job trakteert deze kinderen op een leuke

site.

verjaardag.

www.kinderhulp.nl

Handige websites

Jeugdtegoed

www.armoedefonds.nl

Gezinnen met een laag inkomen kunnen in de

In samenwerking met Bruna levert Stichting

gemeente Rotterdam gebruik maken van het

Armoedefonds pasjes, waarmee schoolspullen

jeugdtegoed. Voor kinderen tussen 4 t/m 11 jaar

gekocht kunnen worden, aan lokale stichtingen.

bedraagt het tegoed €160,-. Voor kinderen van 12 t/m

Gezinnen kunnen in aanmerking komen voor een pas

17 jaar bedraagt het tegoed €400,-. Het tegoed zal op

ter waarde van €50,-. Op de site staan de

de Rotterdampas worden gezet en is te gebruiken bij

aangesloten stichtingen.

aangesloten winkels en het openbaar vervoer.
Wanneer de ouders nog geen Rotterdampas hebben

www.stichtingbabyspullen.nl

moet deze nog wel worden aangeschaft.

Stichting babyspullen helpt aanstaande ouders die het
financieel moeilijk hebben. Zij hebben twee

Op www.rotterdam.nl/jeugdtegoed vind je alle

verschillende pakketten met kleding. De pakketten

informatie en voorwaarden.

bevatten ook verzorgingsproducten, beddengoed en
speelgoed.

ANWB Kinderfietsplan
Het is niet voor elk kind mogelijk om een eigen fiets te

www.kansenvoorallekinderen.nl

hebben. De ANWB werkt samen met het Nationaal

Op deze site vindt je veel regelingen voor ouders van

Fonds Kinderhulp om kinderen in arme gezinnen een

kinderen en jongeren tussen 18 en 21 jaar met een

gebruikte fiets te geven. Het gaat hierbij om kinderen

laag inkomen. Het doel is dat alle kinderen mee

vanaf 10 jaar.

kunnen doen.

Zie www.kinderhulp.nl voor meer informatie.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

