Sam&

Schoolspullen, sporten, muziekles,
een verjaardag vieren of een uitje.
Het lijkt normaal dat alle kinderen
in Nederland dit kunnen doen, maar
niet elke ouder kan het betalen.

Samen voor alle kinderen, omdat alle
kinderen mee moeten kunnen doen
Ben je een ouder met weinig geld, bekijk dan de mogelijkheden
op Sam& www.samenvoorallekinderen.nl.
Samen helpen wij alle kinderen via deze speciale website.
Kijk op de achterkant en doe een aanvraag!

Sam& is een samenwerking van:
Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kindhulp

Sam&

Samen voor alle kinderen,
omdat alle kinderen mee moeten
kunnen doen

Met de volgende stappen helpen we u op weg:
1 Ga naar www.samenvoorallekinderen.nl
2	Ga naar de button Heb je zelf weinig geld
en vul uw postcode in.
3	Heeft u al een BredaPas, houd dan uw
pasnummer bij de hand.

4	Heeft u geen BredaPas maar wel een laag
inkomen, vraag dan eerst een BredaPas aan.
Deze pas biedt veel voordelen, ook voor u
als ouder.
5	Ga dan naar de button Start hier uw aanvraag en vraag een vergoeding aan voor
uw kind(eren).
6	U kunt een vergoeding aanvragen voor
School, Sport, Cultuur, Vrije tijd, Verjaardag
of anders.
7	Dien de aanvraag in en u krijgt zo snel
mogelijk bericht.

Heeft u geen BredaPas of is het voor
u lastig om zelf een aanvraag te doen?
Dan is er hulp.

BredaPas is een kortingskaart voor
deelname aan sport, cultuur en educatie
voor mensen met laag inkomen.
Kijk voor de voorwaarden op:
www.breda.nl/bredapas/voorwaarden.
Aanvragen kan online via
www.breda.nl/bredapas of mail
contact@breda.nl of bel 14 076.
• Voor het schoolstartpakket
van de gemeente, check
www.breda.nl/schoolstartpakket.

• Voor sport en cultuur kunt u samen met
een intermediair een aanvraag indienen.
Een intermediair is bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, een maatschappelijk werker of Leergeld. Geen
intermediair? Neem dan contact op met
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda via
breda@jeugdfondssportencultuur.nl of
06 - 404 104 53 of kijk op de website
www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda
• Voor schoolspullen kunt u contact
opnemen met Leergeld Breda via
info@leergeldbreda.nl 076 – 565 27 20 of kijk
op de website www.leergeld.nl/breda

