
 A L L E
 K I N D E R E N
 M O G E N
 M E E D O E N

 SCHOOLREISJE,
 SPORTEN
 of EEN FIETS

 

 CONTACT
 Stichting Leergeld De Brabantse Wal
 Postbus 103
 4600 AC Bergen op Zoom
 T 0164 - 262 192
 E leergeld.brabantsewal@hotmail.com

 Hulp van Stichting Leergeld is 100% anoniem.

AANMELDEN
Aanmelden gaat gemakkelijk en snel. Stuur het    
ingevulde aanmeldformulier op en wij nemen 
telefonisch contact op voor een afspraak. Zo’n 
afspraak wordt op korte termijn geregeld. Samen 
kijken we wat Leergeld voor uw kind(eren) kan 
betekenen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd dan 
wordt een ouderbijdrage, de contributie of een 
activiteit direct aan school of vereniging betaald.  

MELD JE HIER AAN
Vul het aanvraagformulier in en stuur de kaart op, 
of mail naar leergeld.brabantsewal@hotmail.com. 
Wij nemen dan snel telefonisch contact op voor 
een afspraak bij u thuis.

Naam

E-mail

Telefoon 

ALLE KINDEREN 
MOGEN MEEDOEN

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat kinderen 
op verschillende manieren meedoen!

ONDERWIJS
meedoen op school is belangrijk voor de ontwikkeling 
van een kind. Denk bij aanvragen op onderwijsgebied 
aan de ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies, een 
laptop of themaklassen.

SPORT
meedoen leert een kind samenspelen, maar ook 
omgaan met winst en verlies. Leergeld kan hulp 
bieden door de contributie van de club te betalen. 
Ook helpen we bij de aanschaf van clubkleding.

CULTUUR
meedoen op cultuurgebied is belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind. Denk hierbij aan mu-
ziekles of balletles, maar ook aan schilderen of 
toneelspelen.

WELZIJN
meedoen met een schoolreisje of de scouting be- 
hoort ook tot de mogelijkheden. Een fiets om naar 
school te gaan kan er ook bijhoren en wat te denken 
van een laptop om huiswerk te kunnen maken.



 VOOR WIE is
 STICHTING LEERGELD
 DE BRABANTSE WAL
 Kinderen van 4 tot 18 jaar uit een gezin met een  
 minima situatie tot 20% boven bijstandsniveau.  
 Financiële verplichtingen worden meegenomen  
 in de berekening van het beschikbare inkomen.
 Ouders of verzorgers kunnen een aanvraag   
 doen bij Leergeld. De hulp is 100% anoniem.

ALLE KINDEREN 
MOGEN MEEDOEN
In ons land kan één op de negen kinderen niet 
meedoen. Niet meedoen met schoolreisjes, niet 
op zwemles, niet op een sportclub, geen fiets 
voor school. Bij activiteiten die voor leeftijdge-
nootjes heel normaal zijn, staan zij letterlijk 
aan de zijlijn. Leergeld De Brabantse Wal 
vindt dat alle kinderen mogen meedoen, 
ook als daar thuis even geen geld voor is,
want nu meedoen is straks meetellen!
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Leergeld De Brabantse Wal is part-
ner van de gemeenten Steenbergen, 
Bergen op Zoom en Woensdrecht 
als het gaat om de uitvoering van de 
MPSK-regeling. Maatschappelijke 
Participatie Schoolgaande Kinderen 
biedt voorzieningen die via de 
eigen gemeente / ISD Brabantse 
Wal moeten worden aangevraagd. 
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