Verslag bijeenkomst Samen voor alle kinderen in
Voorvechter op 16 april 2019
In september wordt een startcampagne georganiseerd voor de site
www.samenvoorkinderen.nl. Dit is een landelijk initiatief waar de
gemeente Hardenberg bij aangehaakt is. Dit wordt één loket om beroep te doen op jeugdfondsen en
vergoedingen voor kinderen tussen de 0 en 21 jaar. Sam&, Leergeld, Sport en Cultuur, jarige Job en
kinderhulp komen hier bij elkaar op een platform. Dan hoef je niet verschillende platformen af om naar
hulp te zoeken. Het kan best zijn dat hulpinstanties zoals kerken en andere organisaties hier op termijn
ook aan kunnen haken.
Ouders en intermediairs kunnen allen op bovenstaande site hulp of een vergoeding aanvragen voor hun
kinderen. Of het nu gaat om een vergoeding om te kunnen sporten of om muziekles te kunnen, of dat
het gaat om de aanschaf van een laptop of het betalen van een ouder bijdrage voor school, het
aanschaffen van een rekenmachine of een fiets of voor een schooluitje of kamp of het vieren van een
verjaardagsfeestje het is er allemaal mogelijk.
Op de site kan de aanvraag ingediend worden. Door het invullen van de postcode en het kiezen van de
categorie komt de aanvraag terecht bij het juiste loket. De categoriën zijn school-sport-muziek/dansverjaardag-vrijetijd-anders. Voor sport is een bedrag van €225 beschikbaar, voor cultuur €425.
Als de ouders bijstand ontvangen of bekend bij de voedselbank, dan is er geen lange intake nodig. Van
de 300 bekende bijstandskinderen wordt geprobeerd 700 armoedekinderen te bereiken binnen 3 jaar.
Scholen, diakoniën, vecht voor jeugd en maatschappelijk werk hebben allen een signalerende functie en
kunnen als intermediair optreden voor ouders die het zelf niet kunnen. Daar is geen speciale cursus voor
nodig. Als norm kan gaan gelden 120% van de bijstandsnorm.
Toch zouden ze graag intermediairs opleiden om bij huisbezoeken een goed intake gesprek te kunnen
houden. In 4-5 dagdelen kun je hiermee klaar zijn. Aanmelden kan bij overijssel@samenvoorkinderen.nl
Kinderen vanaf 18 kunnen zelf een aanvraag doen voor hun schoolmiddelen etc.; 21-plussers kunnen bij
de gemeente terecht.
Help mee
Wij vinden dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van de
financiële situatie van hun ouders. Ze moeten gewoon mee
kunnen doen. Dat vind jij toch ook?
Samen maken we dit mogelijk, en zo maken we
armoede bespreekbaar.
Het (lokale én landelijke) bedrijfsleven kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat in een specifieke
buurt/gemeente alle kinderen die opgroeien in armoede zwemles krijgen. Of hun verjaardag kunnen
vieren. Hoe leuk is het om samen met je bedrijf iets goeds en concreets te doen voor een ander?!

