
 

 

 Beste ouders en begeleiders, 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aan-

dacht voor een tweetal stichtingen die 

financiële hulp bieden voor gezinnen die 

het financieel moeilijk hebben. 

Zeker in deze Coronatijd waarin we 

meer dan anders thuis zijn, is er wellicht 

behoefte aan zaken om het leven aange-

namer te maken. Maar soms laat de fi-

nanciële situatie dit niet toe.  

Kinderhulp kan dan een financiële bij-

drage leveren. Deze stichting biedt hulp 

aan gezinnen die in armoede leven.  

In dat kader biedt ook het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur financiële hulp wan-

neer uw kind bijv. graag wil sporten, 

dansen of  een muziekinstrument wil le-

ren bespelen.  

Meer nieuws hierover vindt u in deze 

brief. 
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Stichting Kinderhulp                           

 

 

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vrienden of vriendinnen. Ook 
een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een ca-
deautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 
0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het 
gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder an-
der kind. 

Budget 

Door het deels wegvallen van aanvragen voor schoolreisjes, dagjes uit en vakanties is er in 
verscheidene potjes van Kinderhulp nog wat budget over. Wanneer uw zoon of dochter iets 
nodig heeft of ergens niet aan mee kan doen door de financiële situatie en dat niet via de 
gemeente of een lokaal fonds verkregen kan worden? 
Kinderhulp kan dan ondersteunen middels een financiële bijdrage. Denk bijv. aan: warme 
winterkleding, een fiets, een laptop voor (thuis)studie, een bed, kledingkast of bureau. An-
dere aanvragen  zijn uiteraard ook van harte welkom.  
  

 Digitale folder menstruatie-armoede 

We staan er niet vaak bij stil, maar wanneer er weinig geld is, kan het kopen van menstrua-
tie-producten een uitdaging zijn. En eentje waar niet graag over gepraat wordt. Begrijpelijk, 
want het is een onderwerp waar een dubbel taboe op rust. Daarom ontwikkelde Kinderhulp 
met 5 experts een digitale folder met daarin tips over het signaleren, bespreekbaar maken 
en oplossen van dit probleem. Je download de folder hier.  

  

Halfjaarpakketten Always maandverband 

Om menstruatie-armoede op te lossen doneert Always deze maand duizenden pakjes 
maandverband aan Kinderhulp! Zij maken daar halfjaarpakketten van. Er zijn gezinnen voor 
wie het kopen van genoeg menstruatie-producten elke maand weer een puzzel is?  Ook in 
dat geval kan er een beroep gedaan worden op Kinderhulp. 

 

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage van Kinderhulp, kunt u contact 
opnemen met de mentor of intern begeleider van uw kind. 

https://kinderhulp.nl/menstruatie-armoede/


 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

 

 

Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 

Kinderen en jongeren moeten lid kunnen worden van een sportclub of lessen op cultuurge-
bied kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de per-
soonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, ontdekken waar ze goed 
in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert 
beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en 
jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is.           
Meedoen = meer kansen! 

Hoe werkt het? 

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoor-
beeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal 
wijkteam; 

2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag; 
3. De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit 

je dan weten; 
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere orga-

nisatie waar je kind op les wil; 
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt 

zelf geen geld 
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met de intermediair voor Impuls :  
Ans Janssen, telefonisch 077 3542207 of via mail map.janssen@ogbuitengewoon.nl. 
 

 

 

 


