
Overzicht landelijke fondsen voor meedoen van kinderen  
 
Kinderhulp 
https://kinderhulp.nl 

biedt financiële ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 21 jaar op het 
gebied van ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, laptop, 
school, muziek- en spelmateriaal); ontspanning (dagje uit, Actie Pepernoot, 
weekje kamperen, Actie Zomerpret); basale zaken (fiets, kamerinrichting, 
kleding); bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie). 

Intermediairs kunnen vergoedingen 
aanvragen die bij andere fondsen niet 
mogelijk zijn 

Stichting Jarige Job 
www.stichtingjarigejob.nl  
 

geeft een verjaardagsbox aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar met versiering, 
traktaties voor op school, een cadeau en wat lekkers voor de visite thuis. 

Ouders of intermediairs (alleen Leergeld 
en Voedselbank) kunnen de box uiterlijk 
zes weken voor de verjaardag 
aanvragen.  

Stichting uitgestelde kinderfeestjes 
https://uitgesteldekinderfeestjes.nl 

faciliteert en organiseert kinderfeestjes voor kwetsbare kinderen (groep 2 tot en 
met 8) die langdurig in armoede opgroeien en zonder tussenkomst geen 
kinderfeestjes kunnen vieren. 

Aanvragen via professionals.  
 

Jeugdeducatiefonds 
www.jeugdeducatiefonds.nl  
 

draagt bij aan activiteiten (schoolreisjes, excursies, bijles, sportieve en culturele 
activiteiten) en materialen (laptop, educatieve materialen) die de 
ontwikkelkansen van kinderen in het basisonderwijs helpen vergroten. 

Aanvragen gaan via de basisschool en 
kunnen ook activiteiten of materialen 
voor de hele klas betreffen.  

Stichting Kinderen van de Voedselbank 
www.kinderenvandevoedselbank.nl 
 

geeft kledingpakketten uit, voorzien van nieuwe kleding, schoenen en cadeautjes 
om zo bij te dragen aan de eigenwaarde van het kind. Ook geeft deze stichting 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd verjaardagsboxen uit met een cadeautje 
voor de jarige en een traktatie voor de klas en voor een feestje. 

Ouders die client zijn bij Voedselbank 
kunnen dit zelf aanvragen voor hun 
kinderen. 
 

Stichting Babyspullen 
https://stichtingbabyspullen.nl  

verstrekt gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte 
babyspullen, aan (aanstaande) ouders in Nederland. 

Aanvragen via professionals.  
 

LINDA.foundation 
www.lindafoundation.nl 

geeft cadeaukaarten aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel 
benarde positie bevinden 

Aanvragen via professionals. 

Stichting Armoedefonds 
www.armoedefonds.nl 
 

geeft financiële steun aan lokale organisaties die mensen in armoede helpen met 
onder andere voedsel, kleding en binnen- of buitenschoolse activiteiten. Het 
fonds werkt met acties per thema. Het biedt bijvoorbeeld schoolspullenpassen 
aan waarmee kinderen lokaal schoolmateriaal kunnen aanschaffen en draagt bij 
aan gratis menstruatieproducten en voedselhulp.  

geeft financiële steun aan lokale 
organisaties 

Nationaal Jeugd Ontbijt 
www.nationaaljeugdontbijt.nl  

maakt mogelijk dat gezinnen die het echt niet kunnen betalen wekelijks anoniem 
een ontbijttas krijgen met voor elk kind zeven ontbijtjes, 52 weken per jaar 

Aanmelden door ouders zelf. 
 

Vakantiebank 
www.devakantiebank.nl 

biedt kinderen een kindervakantie aan (gratis of een bijdrage naar draagkracht). Aanmelden door ouders en door 
professionals. 

 
 



Overzicht lokale meedoenregelingen voor kinderen (zie ook de folder op www.gilzerijen.nl/meedoenregeling) 

Bijzondere bijstand 
www.gilzerijen.nl/meedoenregeling 
Tel. Gemeente 140161/14013 

De gemeente kan voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 
110% van het sociaal minimum in de vorm van bijzondere bijstand 
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld voor zwemlessen, kosten 
kinderopvang/peuterspeelzaal, kosten speel-o-theek1, dagje uit.  

Aanmelden door ouders  

Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant 
https://jeugdfondssportencultuur.nl  

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur ondersteunt kinderen in gezinnen 
met een laag inkomen, zodat zij kunnen deelnemen aan sportieve 
en culturele activiteiten. Voorwaarden:  

- kinderen tussen 4 en 18 jaar;  
- inkomen tot 120% van het minimum.  

Aanmelden door professionals. 

Alleen in GR: Stichting Leergeld 
www.leergeldwbo.nl  
Tel. 0162-458487 

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen in gezinnen met een laag 
inkomen, zodat zij kunnen deelnemen aan schoolgerelateerde 
activiteiten. Ook kan Leergeld kinderen aanmelden bij Stichting 
Jarige Job en voorzien in een laptop of fiets. Voorwaarden:  

- kinderen tussen 4 en 18 jaar;  
- inkomen tot 120% van het minimum.  

Aanmelden door ouders 

Stichting De Weggeefhoek Gilze en Rijen 
www.weggeefhoekrijen.nl 
www.facebook.com/groups/DeWeggeefhoe
kGilzeenRijen 
Tel. 06-19232528 

Via de Weggeefhoek is het mogelijk om een pakket te lenen met 
daarin alle benodigdheden voor een verjaardagsfeestje. 
De Weggeefhoek biedt ook de mogelijkheid om een (nieuw) 
cadeau te verzorgen om te geven aan een jarige (bijvoorbeeld als 
een kind wordt uitgenodigd voor een kinderfeestje) 
Bij de Weggeefhoek kun je ook menstruatieproducten krijgen.  

Aanmelden door ouders 

Alleen in AC en BN: Stichting Urgente Noden 
Nederland 
www.hibo-breda.nl  

biedt steun bij urgente financiële problemen (bijvoorbeeld het 
ontbreken van een koelkast of bed), aanvullend op bestaande 
voorzieningen of regelingen. 

De aanvraag kan alleen gedaan 
worden door een professionele 
dienst- en hulpverlener.  

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen 
voor minimagezinnen (bijv. bij MBO) 

Leermiddelen zijn middelen waarover de student moet beschikken 
voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het 
examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, 
messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz.  

Aanmelden door ouders bij de school 
(onder bepaalde voorwaarden worden 
leermiddelen vergoed) 

 

 
1  
NB. Bij Speel-o-theek ‘t Treintje in Rijen kun je speelgoed lenen. Spelen levert een bijdrage aan een ieders ontwikkeling. Door te spelen, leer je fantaseren, ontdekken, experimenteren en/of 
oefenen. Met goed speelgoed leer je spelenderwijs. Er is speelgoed voor alle leeftijden (kinderen én volwassenen) en voor alle ontwikkelingsgebieden. Door speelgoed te lenen, hoef je niets 
te kopen en heb je steeds iets nieuws om mee te spelen. Voor de kosten van een abonnement is bijzondere bijstand mogelijk. Kijk op: https://speelotheektreintje.nl/  
 
 


