Ben jij schuldhulpverlener?
Word intermediair!

Ruim een half miljoen gezinnen hebben problematische
schulden. Als schuldhulpverlener weet jij als geen ander
wat dat betekent voor kinderen. Ze krijgen niet de
kansen die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn.
Kinderen moeten zich uit kunnen leven. Zeker in een
moeilijke voetballes, zwemmen, turnen, dansen of muziek
maken zijn een uitlaatklep. En dat niet alleen, het is ook
goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn in
beweging, leren omgaan met winnen en verliezen, doen
nieuwe vaardigheden op en maken andere vrienden en
vriendinnen. Hun leefwereld wordt groter en kunnen even
ontsnappen uit een vaak moeilijke thuissituatie.
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Gezinnen in de schuldhulpverlening, hebben geen geld
voor een sportclub of creatieve lessen. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur helpt! Wij betalen de contributie of het
lesgeld en de benodigde attributen voor kinderen.
Aanvragen worden gedaan door een intermediair: een
leerkracht, medewerker van sociaal wijkteam, jeugdzorg,
óf een schuldhulpverlener zoals jij!

“

Armoede in Nederland betekent dat je sociaal niet
mee kunt doen. Geen geld hebben om je kinderen te
laten sporten of muziekles te laten volgen, daardoor
lopen kinderen een achterstand op die ze later in
hun leven maar heel moeilijk in kunnen halen.
Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

					

“

Kleine moeite, groot verschil

Als schuldhulpverlener kun je heel gemakkelijk online een
aanvraag doen voor de kinderen uit de gezinnen waar je bij
betrokken bent.
Dat gaat zo:
Je meld je online aan als intermediair, binnen een week hoor
je of je aanmelding goedgekeurd is;
Daarna kun je, samen met de ouders, via ons aanvraagsysteem een bijdrage voor het kind aanvragen;
Binnen 3 weken hoor je of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en kun je dat de ouders laten weten;
Als de aanvraag goedgekeurd is, kunnen de ouders het kind
aanmelden bij de sportclub of creatieve les;
Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub of lesgever. De ouders ontvangen zelf geen geld.
Je kunt voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag doen.
Over Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is in heel Nederland actief via
een netwerk van zelfstandige fondsen. De coördinator van dat
fonds kan je altijd verder helpen als je vragen hebt. In 2020
hebben we ruim 70.000 kinderen en jongeren tot 18 jaar de kans
gegeven te sporten of iets creatiefs te doen.
Meer weten over ons fonds? Kijk op
jeugdfondssportencultuur.nl/schuldhulpverlening

