
Onze stichting is actief in de gemeenten Sudwest Fryslan en De Fryske Marren. 
In 2017 hebben wij 1011 kinderen bereikt verspreid over 542 gezinnen; hiervan 
wonen ruim 600 kinderen in de gemeente Sudwest Fryslan. 
Sinds 1 januari 2018 hebben wij een nieuwe naam en heten wij nu Stichting Leergeld 
Zuidwest Friesland in plaats van Sneek e.o. Dit heeft te maken met het gegeven, dat 
ons werkgebied sinds 1 januari 2017 is uitgebreid met de gemeente De Fryske 
Marren. 
 
Leergeld fungeert als laatste vangnet en geeft hoofdzakelijk hulp in natura. Het is 
laagdrempelig en werkt zeer lokaal. De aanvragen komen binnen en één van onze 
intermediairs gaat bij het betreffende gezin langs. Hij of zij neemt de financiële 
situatie onder de loep aan de hand van de beschikbare gegevens. Ook wordt 
bekeken of gebruik is gemaakt van de voorliggende landelijke of gemeentelijke 
voorzieningen (toeslagen, kindgebonden budget, minimaregeling). 
Na de feiten te hebben verzameld bekijkt de intermediair samen met de ouders wat 
Leergeld voor de kinderen kan doen om sociaal isolement en het niet kunnen 
meedoen te voorkomen. Leergeld betaalt in principe de toegekende gift rechtsstreek 
aan bijvoorbeeld de fietsenhandelaar, de school en de tassenwinkel. 
Momenteel zijn bij Leergeld Zuidwest Friesland ongeveer 25 vrijwilligers actief. 
 
Voorbeeld: 
Sinds 2 jaar ga ik als intermediair langs gezinnen. Op verzoek van de coördinator 
bracht ik een bezoek aan een gezin waarvan de vrouw was overleden en de vader er 
nu alleen voor stond met 2 dochters van 12 en 14 jaar. 
Vader werkte als zzp-er, raakte door te weinig werk in een faillissement en is 
daardoor in de schuldsanering terecht gekomen en moet nu met 60 euro in de week 
rond zien te komen. Met hulp van het Gebiedsteam van de gemeende, die advies en 
hulp aanbiedt, probeert de vader alles weer een beetje op de rit te krijgen. Wij van 
stichting Leergeld Zuidwest Friesland hebben er voor kunnen zorgen dat zijn dochter 
van 12, die naar het voortgezet onderwijs zou gaan, een goede schooltas kan 
aanschaffen. De dochter van 14 krijgt, in plaats van op vaders fiets, nu een eigen 
fiets om naar school te gaan. Ook de kosten voor een excursie van school konden 
worden vergoed. De school wordt geïnformeerd en volgens afspraak worden de 
kosten verdeeld 50% door stichting Leergeld en 50% door de school. 

 


