
 

 

Beste lezer, 

 

In Nederland groeien nog altijd teveel kinderen op in 

armoede. Hierdoor zijn schoolreisjes of zwemlessen 

niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Opgroeien in 

armoede heeft serieuze gevolgen voor de ontwikkeling 

van een kind. Daarom is de bestrijding van armoede 

onder kinderen één van de belangrijkste punten uit het 

beleid van de gemeente Oldambt.  

 

We gaan het u de komende tijd makkelijker maken om 

financiële ondersteuning aan te 

vragen. In deze nieuwsbrief leggen 

we uit wat we van plan zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bard Boon 

Wethouder 

Hoe vraag ik nu ondersteuning aan? 
 

Op onze website staat een overzicht van alle fondsen 

die financiële ondersteuning bieden voor kinderen 

waarvan de ouders een laag inkomen hebben. U 

moet nu bij ieder fonds afzonderlijk een aanvraag 

indienen voor een financiële bijdrage. 

Wat gaat er veranderen? 
 

Samen met verschillende 

fondsen werken we aan 

het samenstellen van een 

kindpakket. Hiermee willen 

we de mogelijkheden 

overzichtelijker maken en 

het aanvragen van 

financiële ondersteuning 

eenvoudiger. 

Meer weten? 
 

Op onze website vindt u meer informatie: 

www.gemeente-oldambt.nl/kindpakket 
 

U kunt ook contact met ons opnemen: 

E-mail: info@gemeente-oldambt.nl 

Telefoon: (0597) 48 20 00 

Postadres: Postbus 175 - 9670 AD Winschoten 

Wat kan ik nu al aanvragen? 
 

U kunt nu al financiële ondersteuning aanvragen voor 

alle zaken die ervoor kunnen zorgen dat een kind er 

gewoon bij hoort. Meedoen met sporten, op muziekles, 

op vakantie, een fiets of laptop voor school, kleding of 

meegaan op schoolreisje: bijna alles is mogelijk. 

Helaas moet u nu nog wel uw aanvraag bij ieder fonds 

afzonderlijk indienen. 
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Overzicht fondsen 
 

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle 

fondsen waarbij u een aanvraag kunt indienen 

voor (financiële) ondersteuning. 

 

Jeugdsportfonds 

Het Jeugdsportfonds betaalt het 

lidmaatschap en de eventuele 

sportkleding of attributen van 

kinderen en jongeren uit gezinnen 

waar onvoldoende geld is om lid te 

worden van een sportvereniging. 

 

Jeugdcultuurfonds 

Stichting Jeugd-

cultuurfonds wil dat 

kinderen uit gezinnen  

waar weinig geld is lessen 

op kunst- en cultuurgebied 

kunnen volgen. 

 

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld biedt kinderen 

kansen om te kunnen deelnemen 

aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten als hun ouders daar de 

financiële middelen niet voor 

hebben. 

 

Provinciaal studiefonds 

Het studiefonds van de  

provincie Groningen 

helpt mensen met een 

laag inkomen die de 

(reis)kosten voor de 

opleiding van hun kind 

niet kunnen betalen. 

 

Humanitas 

Met de sinterklaasactie 

zorgt Humanitas in 

Oldambt voor een leuk 

cadeautje voor kinderen 

van ouders die het niet 

breed hebben.  

 

Stichting Urgente Noden 

SUN Groningen 

verleent financiële hulp 

aan mensen die in 

dringende financiële 

nood verkeren. 

Hazewinkelfonds 

Het Hazewinkelfonds is  

een sociaal noodfonds 

en helpt Groningers en 

Drenten die het  

financieel moeilijk hebben. 

 

Rijksoverheid 

Via de Rijksoverheid kunt u een 

aanvraag indienen voor verschillende 

toeslagen, zoals kinderbijslag, het 

kindgebonden budget en 

kinderopvangtoeslag. 

 

Participatiefonds 

Met het participatiefonds biedt 

gemeente Oldambt een financiële 

bijdrage aan inwoners met een 

minimuminkomen, zodat ze mee 

kunnen doen met verschillende 

maatschappelijke activiteiten. 

 

Vakantiebank 

De Vakantiebank heeft als 

doelstelling om gezinnen 

met een minimuminkomen 

een accommodatie aan te 

bieden voor een week 

onbezorgde vakantie. 

 

Voedselbank Oldambt 

Voedselbank  

Oldambt voorziet 

cliënten die onder 

een financiële norm 

zitten elke week 

van een voedselpakket. 

 

Kledingbank Maxima 

Bij Maxima kunnen mensen 

met een laag inkomen uit de 

gemeente Oldambt tweemaal 

per jaar gratis winkelen. 

 

Leger des Heils 

Bij het Leger des Heils in Winschoten kunt 

u terecht voor goede tweede-hands kleding 

tegen zeer betaalbare prijzen. 

 

 

 

 

 

Kijk op www.gemeente-oldambt.nl/kindpakket voor 

meer informatie over de fondsen. 
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