
Want nu meedoen 
is straks meetellen!

Alle kinderen 
  mogen meedoen!

Contact
Stichting Leergeld Helmond is gevestigd in Movado Leonardus 
(Wethouder Ebbenlaan 166 in Helmond). Wij zijn iedere 
maandag, woensdag en donderdagochtend geopend van 09.30 
tot 11.30 uur. U kunt dan binnenlopen. Dinsdag, vrijdag en 
tijdens de basisschoolvakanties zijn we gesloten.

Contact opnemen kan ook:
Telefonisch:  0492-522828 (ma, wo en do van 09.30 - 11.30)
Schriftelijk: Stichting Leergeld Helmond
 Wethouder Ebbenlaan 166
 5702 AG Helmond

E-mail: info@leergeld-helmond.nl 
Website: www.leergeld.nl/helmond
Volg ons:  facebook.com/LeergeldHelmond
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Nu meedoen 
is straks meetellen!

Stichting Leergeld Helmond werkt actief 
samen met onderstaande organisaties:



Alle kinderen 
mogen meedoen
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Stichting Leergeld Helmond 
wil dat álle kinderen mee kunnen doen. Dat ze de kans krijgen 
om zich te ontwikkelen. Net als hun leeftijdsgenootjes. Want 
nu meedoen is straks meetellen.

Eén aanspreekpunt
Stichting Leergeld Helmond werkt samen met het Jeugdfonds 
Cultuur en het Jeugdfonds Sport. Ook zorgen wij voor 
uitvoering van het zogeheten Helmonds Kindpakket.

Krijg je het al benauwd als je kind begint 
over het schoolreisje? Zit die grotere fiets of 
nieuwe sportkleding er dit jaar écht niet in? 
En kan je kind geen sport- of cultuurlessen 
volgen, omdat er simpelweg geen geld voor 
is? Neem dan contact op Stichting Leergeld 
Helmond. Samen bekijken we of we iets voor 
je kunnen betekenen.

Als ouder wil je je kind het allerbeste bieden. 
Dat is logisch. Je wilt dat je kind zich kan 
ontwikkelen, dat hij of zij kan groeien en 
bloeien. Als je als ouder(s) krap bij kas zit, 
kom je soms voor vervelende vraagstukken 
te staan. Het doet pijn als je kind niet naar 
de peuterspeelzaal kan als voorbereiding op 
school, als je geen sportabonnement voor 
je kind kunt aanschaffen of als een bijdrage 
voor een buitenschoolse activiteit simpelweg 
niet binnen je budget past.

‘Mooi, maar wat heb ik daar dan aan?’, denk je nu misschien. 
Hoe het achter de schermen geregeld is, is inderdaad niet zo 
interessant. Wat veel belangrijker is, is dat je vanaf nu één 
aanspreekpunt hebt: Stichting Leergeld Helmond. Wij kijken 
samen met jou waar je aanspraak op maakt. 

Voor wie?
Wij zijn er voor alle ouders die een inkomen hebben van minder 
dan 120 procent van het sociaal minimum. Stichting Leergeld 
Helmond zet zich in voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Intakegesprek
Denk je in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons 
op. We plannen altijd eerst een huisbezoek in met een van onze 
vrijwilligers. We vertellen je dan wat je kunt verwachten. Ook 
vragen we je om de nodig informatie aan te leveren. Hierna 
bekijken we samen of en hoe we je kunnen helpen.

Wat vergoeden wij?
Je kunt denken aan: 
• Sport of cultuurlessen • Schoolreisjes • Fiets • Laptop  
• Sportkleding • Identiteitsbewijs • Speeltuinabonnement


