
 

 

Leergeld Amsterdam dankt al haar donateurs in tijden van corona 
 18 november 2020 

 
Achterstand neemt toe door Corona   
Dat kinderen uit minimagezinnen extra getroffen worden door corona hoeven we niet meer uit te 
leggen. Er is genoeg aandacht in de media en er zijn goede rapporten, zoals van het Sociaal Cultureel 
Planbureau. Basisschoolkinderen lopen gemiddeld 20% achter in ontwikkeling, terwijl we uit ander 
onderzoek weten dat de kinderen, die in armoede opgroeien, nog veel grotere achterstanden oplopen.  

Leergeld Amsterdam kwam meteen in actie 

Corona zorgde voor grote uitdagingen. Een daarvan hebben we snel 
opgepakt. In een tijd dat afstandsonderwijs de norm werd, is Leergeld 
direct met een actie gestart om kinderen uit gezinnen met een krappe 
beurs van een laptop te voorzien. Daarover zei Wethouder Marjolein 
Moorman zei in de Volkskrant (31 maart): "Gelukkig zijn er ook andere 
initiatieven, zoals Leergeld". Sindsdien reikten wij ruim 700 laptops uit 
(incl. refurbished laptops), in heel 2020 worden dat zo’n 850 stuks. 
Naast laptops gaven we ook steun voor bijles, fietsen en schoolspullen. 

De resultaten 
Dit jaar verwachten  wij zo’n 1900 kinderen te steunen en helpen wij  
nog eens 400 door ze te verwijzen naar collega-voorzieningen. 
Daarvoor hebben wij zo’n € 500.000 aan donaties ontvangen. Dit 
bedrag besteden wij helemaal aan kinderen (zie tabellen op pagina 2). Daarnaast ontvingen wij organisatie- 
subsidie van de gemeente Amsterdam, die ons in staat stelt om uw donatie op de juiste plek te laten komen. 

Er blijven kinderen tussen wal en schip vallen  
De gemeente Amsterdam heeft goede regelingen voor kinderen met een smalle beurs. Desondanks vallen 
er kinderen tussen wal en schip. 
▪ Door het opvlammen van het virus spreiden scholen de schooltijden van de kinderen gedurende de week. 

Daarnaast vallen vele lessen uit vanwege ziekte van de leerkracht of corona-klachten van het kind of 
zijn/haar familie. Digitaal onderwijs is een blijvertje. Laptops zijn een noodzakelijk leermiddel geworden. 

▪ Kinderen uit gezinnen met een krappe beurs of anderstalige ouders lopen momenteel extra leerachterstanden op. 
Daarvoor bestaan subsidies, maar daarbij past vaak geen individueel maatwerk. Als school individuele bijles 
nodig vindt en ouders kunnen het niet betalen, springt Leergeld bij. 

▪ Experts, zoals het Armoedefonds en het CPB, verwachten een 
blijvende golf van steunaanvragen. 

▪ Met name kinderen van werkende armen, zoals ZZP’ers (waarvan 
velen door corona fors in inkomen achteruit zijn gegaan), van 
ongedocumenteerden (die veel in Amsterdam wonen en met hun 
werk hun inkomen hebben verloren) of gezinnen, die uit schaamte, 
vanwege laaggeletterdheid of digibetisme geen beroep doen op 
bestaande voorzieningen, vallen tussen wal en schip.  

Leergeld steunt kinderen via zes projecten 
Leergeld Amsterdam is meer dan alleen laptops. We focussen op zes projecten, wat donateurs de 
mogelijkheid geeft om gericht voor een bepaald project te doneren.  
In de praktijk van 2020 bleek dat echter anders te werken. Door corona viel een groot deel van onze 
plannen in duigen. Zo was er ineens grote behoefte aan laptops en werden schoolreizen massaal afgelast.  
Gelukkig waren de ‘schoolreisdonateurs’ bereid om een andere besteding toe te staan.  
En gelukkig zijn er ook veel donateurs, die de besteding overlaten aan Leergeld, als het maar ten goede 
komt aan de kinderen. Dat is per type donateur uitgesplitst in de tabel op blz. 2. Daarbij willen we de 
privacy van donateurs eerbiedigen. Daarom geven we alleen een overzicht van de doelen van donaties. 

 

  



 

 

In de tabellen is goed zichtbaar waar in 2020 de meeste aanvragen voor waren. Ook zichtbaar is hoe goed de 
laptops het hebben gedaan. En hoe nodig het is om algemene donaties voor kinderen te krijgen. 

 
Verder in 2021 
De tweedeling in het onderwijs zal in 2021 blijven 
bestaan: er zullen weer kinderen buiten de boot 
vallen. Leergeld Amsterdam wil zich in 2021 daarom 
concentreren op ‘schoolse zaken’ in de hele stad en 
het voorzien van huisraad overlaten aan de collega’s 
van SINA. Dat komt in plaats van de huidige verdeling van stadsdelen tussen Leergeld en SINA.  
Dat betekent voor Leergeld Amsterdam in 2021 een flinke toename van het aantal aanvragen voor laptops, 
voor bijles en fietsen om naar school te gaan. Als corona minder wordt voor schoolreizen. De uitgaven voor 
huisraad zullen in deze plannen echter minder worden, omdat we die, net zoals bij sport en cultuur, zullen 
verwijzen naar collega-kindvoorziening SINA.  

In 2020 hebben donateurs ons royaal gesteund. Natuurlijk hopen wij dat dat in 2021 weer zo zal zijn en dat u 
met deze rapportage ook ziet dat uw donaties heel goed terecht zijn gekomen.  

Nogmaals: heel, heel hartelijk dank voor uw donatie. 
 

M.C.J. Dresen, 
Voorzitter Leergeld Amsterdam 
c.dresen@leergeldamsterdam.nl  
06 22804308 
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De zes projecten van Leergeld Amsterdam      (Meer informatie: https://leergeldamsterdam.nl/over-ons/)  

▪ ‘Laptops’. Leergeld doneert laptops voor gebruik voor school, maar alleen als een gezin die niet zelf kan 
betalen en ook niet van de gemeente krijgt.  

▪ ‘Meer kansen door bijles’. Kinderen uit gezinnen met een krappe beurs of met anderstalige ouders lopen 
momenteel extra leerachterstanden op. Zij hebben bijles soms hard nodig, bijvoorbeeld voor taalvaardigheid. 
Leergeld vergoedt die, als school bijles nodig vindt en ouders die niet kunnen betalen.  

▪ ‘Schoolreizen, fifty-fifty met de school’. Leergeld betaalt 50% van een schoolreis of excursie tot een maximum 
van € 350,=, als de school de andere 50% voor haar rekening neemt.  

▪ ‘Mee kunnen doen met een fiets’. Als school, sport, muziek of dans ver weg is, mag dat geen belemmering 
zijn om mee te kunnen doen.   

▪ ‘Kinderen van werkende armen’. Deze kinderen en hun gezinnen zijn vaak niet met armoedevoorzieningen 
bekend en staan niet als zodanig geregistreerd, wat het extra lastig maakt om hen te kunnen steunen. 
Leergeld Amsterdam bouwt daarom aan een netwerk van sleutelfiguren om hen te bereiken. 

▪ ‘Ongedocumenteerde kinderen’. Ze mogen er niet zijn en toch zijn ze er. Gelukkig mogen ze wel naar school. 
Maar dan is er meestal geen geld voor boeken, bijles en andere basisvoorzieningen.  

 

Uitgaven prognose 2020 
op basis van exploitatie 1-1 t/m 30-9 2020 

Prognose 
uitgaven 

Aantal kinderen steun in natura Lg A’dam 1900 

- Laptops € 275.000 

- Bijles  €   67.000 

- Fietsen  €   80.000 

- Bedden, bureaus €   68.000 

- Schoolreizen  €     3.000 

- Overige (school)verstrekkingen  €   17.000 

Totaal verstrekkingen € 510.000   

 

Inkomsten prognose 2020 
op basis van exploitatie 1-1 t/m 30-9 2020 

Donaties  

Donaties voor laptops   

- Ministerie SZW t.b.v. laptops €   86.689  

- Bedrijven (incl. refurbished laptops) €   62.786  

- Rotarkids en Rotaryclubs Amsterdam €   19.085  

- Fondsen €   25.000  

- Individuele donaties €     5.340  

- Totaal laptops € 238.900  

Donaties voor overige doelen   

- Bijles  €     3.500     

- Rotary t.b.v. fietsen (+ individuele. donaties) €     4.000  

- Bedrijven t.b.v. fietsen €   10.000  

- Ministerie SZW kindkosten algemeen €   56.900  

- Fonds Kinderhulp € 140.000  

- Fondsen en donateurs kindkosten algemeen €   58.300  

Totaal donaties € 504.300  
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