Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces
Wilt u de verhalen van stichting Leergeld uit de eerste hand horen? Wilt u kennismaken met de
intermediairs en bestuursleden? Dan bent u van harte welkom op vrijdagmiddag 4 september
2015 in het Foreestenhuis te Hoorn. Dan vindt nl. de sponsor- en vrijwilligersbijeenkomst plaats
onder het genot van een hapje en een drankje. Aanvang 16.00 uur. Adres: Grote Oost 43. Uw
opgave voor 4 september stellen we op prijs.
Andere data: op 17 augustus houdt de HEMA opnieuw actie voor Leergeld d.m.v. het beschikbaar
stellen van de toiletten op Lappendag. Op zondag 27 september vindt voor de 3e keer de
wandeltocht MooiHoorn! van Lionsclub Hoorn de Doelen plaats. Met een vernieuwde route. Op
zaterdag 12 december zal Leergeld aanwezig zijn op de Goede Doelenmarkt in de Koepelkerk te
Hoorn. Op zondagmiddag 13 december zal het kerstgala met jonge musici en acts opnieuw in de
stadsschouwburg te Hoorn plaats vinden. Noteert u a.u.b. de data?
Van 6 juli t/m 17 augustus is het kantoor van stichting Leergeld gesloten. Aanvragen die binnen
komen worden allemaal behandeld na 17 augustus.

Jaarverslag 2014 goedgekeurd
Het is elk jaar weer spannend of Leergeld alle kinderen in West-Friesland kan helpen. Door vier
gemeenten worden wij inmiddels structureel ondersteund. De kinderen in de overige drie gemeenten
mogen van ons evenmin aan de kant blijven staan en worden ook door Leergeld geholpen. Via
regelmatig overleg, waarbij inzicht wordt gegeven in de bestedingen aan kinderen in die gemeenten,
wordt getracht om deze gemeenten eveneens tot bondgenoot van Leergeld te maken. Belangrijk thema
daarbij is dat Leergeld niet alleen directe hulp geeft maar de gezinnen ook wijst op de voorliggende
voorzieningen van gemeenten. Die maatschappelijke functie wordt steeds belangrijker. Dankzij een
volledig vernieuwde website en paginagrote advertenties, opgemaakt en gesponsord door ABOVO
media, is de naamsbekendheid van Leergeld in West-Friesland nog meer vergroot. Dat helpt ons bij al

onze acties en activiteiten. Ook dit jaar hebben wij weer meer kinderen kunnen helpen: 652 kinderen
tegenover 611 in 2013. In totaal zijn 1.350 aanvragen door ouders van die kinderen verwerkt. De
gemiddelde besteding per kind is afgenomen doordat de toekenningen vanwege de beschikbare
financiële middelen helaas zijn versoberd. Veel dank gaat uit naar alle goede gevers want naast de
subsidie van de vier gemeenten hebben wij in 2014 € 63.155,- mogen ontvangen. Tot slot spreek ik mijn
waardering uit voor het vele werk van onze vrijwilligers. Martin van der Raad (voorzitter)

Burgemeester Onno fietste in Spanje voor Leergeld
Een aantal mensen, onder wie Onno van Veldhuizen, fietste door Spanje voor het fietsenplan van
stichting Leergeld. Fietsen4Fietsen streeft ernaar de mobiliteit van scholieren, kleine ondernemers
en medische verzorgers in Afrikaanse landen te vergroten door fietsen. Het idee om te fietsen voor
Leergeld komt voort uit de gedachte dat de mobiliteit van jongeren en scholieren in WestFriesland ook een steuntje nodig heeft. De helft van de opbrengst dit jaar gaat naar het fietsenplan
van Leergeld.
Lees hier de motivatie van burgemeester: “Voor de 6e keer op rij fiets ik met mijn vrienden in 1
week een kleine duizend kilometer door Europa. Ditmaal van Valencia over de Pyreneeën naar
Biaritz. De Tourmalet, de Aspin en de Aubisque – allemaal beklimmingen bekend van de Tour
en/of de Vuelta – zullen tussen 29 mei en 6 juni bedongen moeten worden. Onze lange reis is een
onvergetelijke ervaring, waar ik bijna dagelijks wel op de een of andere manier aan terugdenk. Dat
varieert van fietsen als metafoor voor het leven, mijn gedachten wat Europa in al zijn verschillen
nu uiteindelijk is en de gesprekken over het goede leven die we ‘s avonds op de allerlaatste adem
voeren. Maar soms ook gewoon de herinnering aan een bocht of een mooi uitzicht en een klein
gesprek. Ik kom altijd doodmoe en verfrist terug en hoop het nog lang vol te houden. Ieder jaar
word ik weer wat jonger. Een beslissende extra motivatie is dat we fietsen voor fietsen
(www.fietsen4fietsen.nl). We helpen de dokter, de vuilnisman en het schoolkind in Afrika via een
micro-krediet aan een fiets, die voor hen het verschil maakt. Dit jaar hebben we er ook een
Nederlands doel aan toegevoegd. Ook in ons eigen land maakt de fiets het verschil voor kinderen
uit gezinnen die dat niet meer kunnen betalen. Het zijn er – helaas – veel meer dan je wellicht
denkt. We fietsen voor Stichting Leergeld Westfriesland. Maak voor (een van) beide doelen een
klein of groot gebaar. Dat wijst zich via de website vanzelf. En volg ons via die website en twitter.
De reacties geven mij vaak een lach en een extra zetje. Dat is nodig aan de staart van vluchters of
de kop van het peloton, waar ik mij meestal bevind. Wèl beloof ik weer iedere berg met
ongebreideld temperament aan te vallen. Als je de zwaarste bent kun je er maar het beste als
eerste aan beginnen." Aldus onze scheidende burgemeester. We zullen hem missen...

Nieuw lid van comité van aanbeveling
Kees van Bergeijk, directeur Martinus College uit Grootebroek, is toegetreden tot ons Comité van
Aanbeveling. Van harte welkom!

Steun van de kindergemeenteraad, stichting Madurodam,
stichting Kinderhulp, stichting Dorodarte en Nederlandse
religieuzen
De kindergemeenteraad Hoorn heeft Leergeld West-Friesland verkozen tot hun goede doel.
Vanuit het fonds van Madurodam mocht Leergeld €2.500 in ontvangst nemen. De prachtige
cheque (zie foto) werd op 19 mei jl. overhandigd door burgemeester Onno van Veldhuizen. Van
stichting Kinderhulp ontving Leergeld €895, waarvoor dank! Van stichting Dorodarte ontving
Leergeld 2000,- euro, waarvoor dank!
Leergeld is de Konferentie van de Nederlandse Religieuzen erkentelijk voor een bijdrage a €
5.000 voor de aanschaf van fietsen en computers. Nadat we een aanvraag bij Projecten In
Nederland hadden ingediend, kreeg Leergeld de bijdrage.

Moederdag-tassen en donaties
Een aantal vrijwilligers en bestuursleden van Leergeld hadden met Moederdag dit jaar zin om zelf
een aantal moeders te verrassen met een mooie moederdag-tas. In totaal hebben medewerkers
van Leergeld op eigen kosten en dankzij enkele winkeliers 20 mooie moederdag-tassen gevuld en
bij een aantal moeders aan de deur gebracht. De verrassing was elke keer groot. Petra van
Leeuwen gaf na afloop aan: ‘Het is heel leuk om mensen blij te maken met zo’n tas. Gewoon een
leuke kleine verrassing.’
Stichting Leergeld is een aantal mensen, bedrijven en kerken zeer erkentelijk voor hun bijdrage in
de afgelopen maanden. Sommige donateurs wensen niet genoemd te worden. Met uw steun
kunnen die ruim 600 kinderen ook mee doen!

