Stichting Jarige job
Wat houdt stichting Jarige job in?
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend.
Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren,
omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze
kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op
school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het
geven van een verjaardag box, want ieder kind verdient een verjaardag! De verjaardagboxen t.w.v.
€35,- worden door de inzet van ruim 100 vrijwilligers en door samenwerkingen met partners en
organisaties rondgestuurd.
Heb jij of ken jij een kind van 4 t/m 12 jaar dat zijn verjaardag niet kan vieren?
Vraag dan 6 weken voor de verjaardag een verjaardag box aan via de onderstaande link:
https://stichtingjarigejob.nl/wat-wij-doen/verjaardagsbox/

Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
010 – 737 03 48
E-mail:
info@stichtingjarigejob.nl

Website:
https://stichtingjarigejob.nl/

Samen voor alle kinderen
Hier kun je aanvragen doen voor bijvoorbeeld schoolspullen, zwemles of een andere sport, muziek,
theater- of dansles, een uitje of een verjaardag box.
Voorwaarden:
Je aanvraag moet eerst worden beoordeeld voordat deze kan worden toegekend.
Doe daarom op tijd een aanvraag, minimaal 2 tot 6 weken van tevoren.
De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind. We willen graag vooraf weten
waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag.
De vereniging, leverancier of intermediair wordt altijd rechtstreeks door ons betaald.
Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
010-307 59 09.
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.
E-mail:
info@samenvoorallekinderen.nl

Website:
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/

Bibliotheekpas
kinderen onder de 18 jaar geheel gratis welkom in elke bibliotheek door heel Nederland.

Kindpakket
Ieder kind wil graag op voetbal, muziekles, zwemles of meegaan met het schoolreisje. Maar door de
financiële situatie van hun ouders gaat dat soms niet. Om dat toch mogelijk te maken, heeft de
gemeente Heusden voor deze kinderen het KindPakket ontwikkeld.
Wie kan gebruik maken van het KindPakket?

Het KindPakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een kleine
beurs. Met het KindPakket kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een
muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals bijvoorbeeld een ouderbijdrage en
schoolkamp kunnen vergoed worden. Er is ook voor brugklassers een schoolpakket beschikbaar.
Met welk inkomen komen mijn kinderen in aanmerking voor het KindPakket ?

Het KindPakket is beschikbaar voor gezinnen met kinderen met een inkomen tot 120 procent van het
sociaal minimum (bijstandsnorm). Ook kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen die in een
schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank Nederland zitten, kunnen meedoen.
Het inkomen van ouders met kind(eren)

Maximaal

Een alleenstaande ouder, jonger dan 21 jaar.
Samenwonenden ouders, beiden jonger dan 21
jaar
Samenwonenden ouders, waarvan één van
beiden jonger is dan 21 jaar
Een alleenstaande ouder, tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd
Samenwonende ouders, beiden jonger dan 66
jaar en 4 maanden

€ 302,66
€ 955,61
€ 1.528,66
€ 1.226
€ 1.751,43

Het gaat hierbij om netto bedragen. Dat is het bedrag dat u maandelijks op uw bankrekening krijgt.
aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanmelden voor het KindPakket:

Een aanvraagformulier voor het KindPakket kunt u ophalen bij het dichtstbijzijnde gemeentehuis.
Kinderhulp:
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een
fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de
Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in
armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen
krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.
Wie kan gebruik maken van Kinderhulp?
Kinderen tot en met 21 jaar.
Wie kan het aanvragen?

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag bij ons indienen. Iemand die professioneel bij het gezin
betrokken is, kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het wijkteam van
de gemeente. Als ouders niet weten bij wie ze moeten zijn, helpen wij ze graag op weg.
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon: 0570-611899
E-mail:
aanvragen@kinderhulp.nl. Website: https://kinderhulp.nl/

Stichting Kinderfeest

Helaas is het voor duizenden kinderen niet vanzelfsprekend om voor hun verjaardag een
kinderfeestje te geven. Stichting Kinderfeest biedt kinderen in armoede een dag om nooit te
vergeten. Wij zorgen ervoor dat deze kwetsbare doelgroep de middag van hun leven krijgt en laten
ze genieten van een geheel verzorgd feestje. De kinderfeestjes worden buitenshuis georganiseerd en
wij nemen de zorg helemaal uit handen van ouders. Hierdoor beleven ook zij een zorgeloze en fijne
middag.
Wie en wanneer kan je een aanvraag doen bij stichting Kinderfeest?
Vanuit je rol als professional vraag je het feestje aan. De organisatie waarin je werkt dient dit te
bevestigen.
Je fungeert als één van de contactpersonen voor het feestje. Bij de uitvoering van het feestje
stemmen wij af met wie de overige contacten onderhouden worden.
Bij aanvraag is de jarige pas over zes tot acht weken jarig.
De jarige zit op de basisschool, groep 2 t/m 8.
Binnen vijf werkdagen krijg je een ontvangstbericht. Hierin staat informatie over het vervolgtraject.
Als de aanvraag akkoord is starten wij met de organisatie van een passend feestje.
Na uitvoering van het feestje ontvangen we de enquête graag ingevuld retour. Met jullie feedback
blijven wij onszelf verbeteren.
Als je een aanvraag indient, stem je in met onze privacy regels en algemene voorwaarden.
Stem je in met alle voorwaarden? Dan kan je de aanvraag indienen.
Wij snappen heel goed dat je als ouder ook een kinderfeestje wilt voor je zoon of dochter. Helaas kan
je dit niet zelfstandig aanvragen en moet je dit samen doen met hulpverlenende instanties. Heb je als
ouder hulp, maar zijn zij nog niet bekend met ons of willen ze deze aanvraag niet voor je doen? Stuur
ons dan een mailtje en wij gaan kijken hoe we je kunnen helpen.
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
+31 (0)6 308 498 96

E-mail:
info@stichtingkinderfeest.nl

Website:
https://stichtingkinderfeest.nl/

Stichting Babyspullen
Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te
verminderen, omdat elk kind recht heeft op een goede start. We realiseren dit doel primair door het
verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte babyspullen, aan
(aanstaande) ouders in Nederland.
Wie heeft recht op een babypakket?
Stichting Babyspullen verstrekt de babyspullen aan minima-ouders. Dat zijn ouders die op of onder
bijstandsniveau leven. Daarnaast hebben zij geen sociaal vangnet dat kan ondersteunen bij de
aanschaf van de eerste babybenodigdheden.
De ouders gaan in gesprek met de samenwerkende hulpverlenende organisaties om te kijken of zij
het beste geholpen zijn met een babystartpakket.
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
072 737 02 63 (ma – vrij tussen 09:00 – 12:00 uur)
E-mail: info@stichtingbabyspullen.nl Website: https://stichtingbabyspullen.nl/

Stichting Skkin
Stichting Kansarme Kinderen in Nederland is opgericht in November 2014 om zoveel mogelijk
gezinnen die onder de armoedegrens leven te ondersteuning en een fijner leven aan te bieden. Geen
kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen. Wij zien het als ons missie, om middels hulp
van andere welwillende, de kinderen van Nederland deze kans te bieden middels gebruikmaking van
deze Stichting.
Voorwaarden:
Wij hanteren 4 voorwaardes om aangemeld te worden:
#1 Uw kind(eren zijn tussen de 0 en 15 jaar oud.
#2 Uw totale inkomen is op of onder de armoedegrens.
(De armoedegrens in Nederland ligt op een inkomen van € 1025 voor een alleenstaande ouder en €
1465 voor gehuwden/samenwonenden). Deze bedragen zijn excl. Kind gebonden budget en andere
toeslagen. Waar wij vooral op letten is wat er precies overblijft na alle vaste lasten.
#3 U woont in Nederland
#4 U maakt geen gebruik van de voedselbank
Hoe gaat het in zijn werk?
1 x per jaar krijgt u een pakket voor u kind(eren)
Hierin zitten dingen die wij gedoneerd hebben gekregen.
Alles in het pakket is nieuw.
Elk pakket word zorgvuldig en op maat voor u kind(eren) gemaakt.
U kunt de volgende dingen hierin verwachten;
- kleding
- schoenen
- iets extra’s (bijvoorbeeld speelgoed)
Contactgegevens voor meer informatie:
Telefoon:
+31 6 87 77 10 11
E-mail:
info@skkin.nl

Website:
https://skkin.nl/

