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Beste mensen, 
 
Iedere werkdag rond kwart voor zeven ’s ochtends gaan bij ons de wekkers. 
Onze zoon van 13 (tweede klas middelbare school) is er vrijwel iedere dag als eerste uit. De meeste schooldagen 
beginnen voor hem om half negen. Zijn school ligt midden in de stad, een klein half uur fietsen van huis. Om op 
tijd te komen heeft hij met zijn vrienden om tien voor acht “op de brug” afgesproken. Samen fietsen zij dan naar 
school en gaandeweg haken meerdere klasgenoten aan. 
Onze dochter van 11 (groep 8 basisschool) vertrekt om tien voor half negen. Ook haar schooldagen beginnen om 
half negen, maar school is lekker dichtbij en dus kan ze precies op tijd zijn als ze zo laat vertrekt. Ze kan de af-
stand eigenlijk makkelijk lopen, maar toch gaat ze liever op haar nieuwe “grote” fiets die zij al heeft gekregen ook 
met het oog op de middelbare school na dit jaar. 
 
De kinderen hebben (ook op de basisschool al) veel huiswerk, waar steeds vaker een computer bij nodig is. Ster-
ker nog, op onze basisschool zijn alle klassieke krijtborden vervangen door een smartboard met de meest moder-
ne snufjes. Spreekbeurten dienen (verplicht dus) ondersteund te worden door een power pointpresentatie. En wat 
dacht u van het maken van boekverslagen of een werkstuk? Een computer (liefst een laptop of tablet) in huis met 
een internetaansluiting is onontbeerlijk. 
Zeg nou zelf, kunt u nog zonder? 
 
In ons gezin wordt ook veel gesport, vooral voetbal en hockey, op een betrekkelijk hoog niveau. Dat betekent 
twee tot drie keer per week trainen en op zaterdag een wedstrijd. Ieder seizoen nieuwe schoenen, nieuwe outfit, 
nieuwe stick en nieuw bitje, noem maar op. En wat te denken van de contributies. 
Mijn vrouw en ik dragen ons steentje bij: rijden als er gereden moet worden, aanmoedigen langs de lijn, optreden 
als scheids bij de hockey en als vlagger bij het voetbal, teammanager zijn of een hele D-lijn coördineren. Wij 
vinden dat zo verschrikkelijk leuk en we merken dat de kinderen dat ook erg leuk vinden. 
 
Wellicht komt u dit geschetste beeld bekend voor uit uw eigen situatie of komt het u anderszins bekend voor. 
 
Weet u echter dat er in Nederland heel veel gezinnen zijn die moeten zien rond te komen van heel lage inko-
mens, zo laag dat zij simpelweg hun kinderen niet al die hiervoor geschetste mogelijkheden kunnen bieden, ter-
wijl dat wel noodzakelijk of zelfs vereist en in ieder geval gewenst is? Ouders die om die reden geen fiets voor 
hun kinderen kunnen aanschaffen, laat staan een computer. De kinderen gaan daardoor geregeld of structureel 
niet naar school. Ouders die hun kinderen om die reden niet de mogelijkheid kunnen bieden om deel te nemen 
aan schoolse en/of buitenschoolse activiteiten zoals sporten of culturele vorming. De kans dat die kinderen in een 
sociaal isolement terecht komen is groot, met alle gevolgen van dien: grotere kans op gezondheidsproblemen, 
eenzaamheid en het behalen van lagere onderwijsprestaties. Dat heeft weer tot gevolg dat die kinderen meer 
kans lopen om later zelf in een dergelijke armoedesituatie terecht te komen of zelfs in de criminaliteit. 
 
STICHTING LEERGELD 
“De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze 
kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie 
van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.” 
 
“Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financië-
le middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis 
zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze 
kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat 
betalen.” 
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“Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.” 
 
Zo maar wat quotes van de site van Stichting Leergeld: http://www.leergeld.nl   
 
Leergeld wil alle kinderen mee kunnen laten doen, en wel op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur 
en welzijn. Daartoe verstrekt Leergeld ondersteuning bij bijvoorbeeld aanvraag van mogelijke bestaande vanuit 
een gemeente of andere organisaties geboden voorzieningen. 
Daarnaast biedt Leergeld aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan bijvoor-
beeld sportclubs, als blijkt dat er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het kind een beroep op kan wor-
den gedaan, of als blijkt dat die bestaande voorzieningen niet toereikend zijn. De aanvullende hulp van Leergeld 
moet altijd bijdragen aan haar doelstelling: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van "mee-
doen". 
 
Lions Club Rotterdam Host heeft besloten Stichting Leergeld Rotterdam financieel te ondersteunen met een 
actie. De club biedt mooie (en bijzondere) wijn aan tegen een heel redelijke prijs. Een witte en rode Sancerre, die 
bij uw aankomende kerst- en/of oudejaarsborrel of -diner zeker in de smaak zal vallen. 
Ik mag u verwijzen naar bijgaande beschrijving. 
 
Van iedere fles die u koopt gaat € 2,00 naar Stichting Leergeld Rotterdam. 
Hoe meer flessen wij als club in staat zijn te verkopen, hoe hoger de opbrengst voor Leergeld. En hoe hoger de 
opbrengst voor Leergeld des te meer kinderen weer geholpen kunnen worden. 
 

Op korte termijn: 
U een goed glas wijn tijdens de komende feestdagen 

en heel veel kinderen zicht op een betere toekomst omdat ze weer mee kunnen doen! 
Is dat geen mooie (kerst)gedachte? 

 
 

DOET Ú MEE? 
 

Heel hartelijk dank! 
 
Namens Lions Club Rotterdam Host, 
Maurits Hes, 
h.t. president 
 
 
 
 


