
Specifiek voor kinderen
Organisatie Waar actief Voor Website

Gemeente Tilburg, 

meedoenregeling

Tilburg Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. 

Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een laag inkomen dan is er 

de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus 

maken uit diverse activiteiten ter waarde van 100 euro per gezinslid. 

Meedoenregeling - Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg, T-

kindpakket

Tilburg Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er het T-

Kindpakket. Dit is een verzameling regelingen en bijdragen 

waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen 

doen op school en in hun vrije tijd.

T-Kindpakket - Gemeente Tilburg

Geld & Ik Landelijk Geld&ik is hét platform voor kinderen en jongeren die alles willen weten 

over geld. Praat mee, stel vragen aan ervaringsdeskundigen, en lees 

alles over geld!

Geld & ik (geldenik.nl)

Stichting Leergeld Landelijk Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen 

uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen 

weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

www.leergeld.nl 

Stichting leergeld, 

kinderfietsenplan

Tilburg

Jeugdfonds 

Sport&Cultuur

Landelijk In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin 

met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles 

of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Wij betalen 

de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en 

spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om 

mee te doen

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling/
https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/t-kindpakket/
http://www.geldenik.nl/
http://www.leergeld.nl/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/


Stichting Jarige Job Landelijk 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 

verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag! 

Stichting Jarige Job - Stichting Jarige Job

Fonds Kinderhulp Landelijk 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. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de 

kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, 

opleiding, leesboek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. Dingen 

die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. 

Nu en in hun toekomst.

https://kinderhulp.nl/

Jeugdeducatiefonds Landelijk Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen 

die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Aanvragen voor het 

fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten 

en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester 

weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is 

in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het 

Jeugdeducatiefonds.

www.jeugdeducatiefonds.nl 

https://stichtingjarigejob.nl/
https://kinderhulp.nl/
http://www.jeugdeducatiefonds.nl/


Petje Af Oisterwijk, 

Tilburg, Loon 

op Zand

Petje af biedt kinderen (10-14 jaar) praktijkgericht programma waarbij 

zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse 

beroepen. Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit zeven blokken van 

vier weken per jaar. Per blok komt een verschillend beroep aan bod. 

Centraal hierin staan praktijkervaring en de ontmoeting met 

gastdocenten. Kortom: Leren zonder boeken.

www.petjeaf.nl

Stichting nationaal 

Jeugd ontbijt

Landelijk Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt ondersteunt kinderen en ouders in die 

vroege uurtjes. Wij zorgen iedere week voor de levering van een ontbijt-

box met zeven gezonde ontbijtjes. Daarmee kan het kind ’s morgens 

thuis aan de keukentafel van een heerlijk, goed gevuld ontbijtje 

genieten. Daar hebben deze kinderen de hele dag volop profijt en 

plezier van!

www.nationaaljeugdontbijt.nl

Stichting babyspullen Landelijk 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. We werken met 

een team van betrokken en enthousiaste vrijwilligers in samenwerking 

met een netwerk van partners.

Home - Stichting Babyspullen

Johan Stekelburg 

Stichting

De stichting heeft middelen beschikbaar voor kansarme kinderen (tot 13 

jaar) in Tilburg. Als u meent een project te hebben wat aan deze 

doelstelling voldoet, stuur dan het aanvraagformulier in naar de Johan 

Stekelenburg Stichting. at mag zijn uit ‘professionele’ hoek, dus de 

instellingen die zich bezighouden met deze projecten. Maar het mag ook 

een particulier zijn die een project aandraagt. Wie weet kent u via-via 

kinderen die om wat voor reden niet meedoen aan de maatschappij.

www.johanstekelenburgstichting.nl 

Er zijn diverse lokale initiatieven voor het verstrekken van kleding, sinterklaasacties, het organiseren van activiteiten, et cetera. 

Veel van deze acties zijn via facebook te vinden

http://www.petjeaf.nl/
http://www.nationaaljeugdontbijt.nl/
https://stichtingbabyspullen.nl/
http://www.johanstekelenburgstichting.nl/


Overig
Organisatie Waar actief Voor Website

Hulp bij Armoede De website Hulpbijarmoede.nl brengt hulpzoekende en hulporganisaties 

samen. Vul je woonplaats in en krijg een overzicht van 

hulporganisaties in de buurt. Bezoek de website van een lokale 

hulporganisatie en kijk wat ze voor je kunnen 

betekenen. Hulpbijarmoede.nl is een nieuw initiatief sinds maart 2019. 

Met lokale hulporganisaties wordt voortdurend samengewerkt om het 

hulpaanbod zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

Hulp bij Armoede

voedselbank www.tilburgsevoedselbank.nl

Quiet Tilburg Member van Quiet Tilburg worden - Quiet

Feniks

Contour de Twern

Gemeente Tilburg Andere voorzieningen bij een laag inkomen Laag inkomen - Gemeente Tilburg

https://www.hulpbijarmoede.nl/
http://www.tilburgsevoedselbank.nl/
https://quiet.nl/doe-mee-draag-bij/member-tilburg/
https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/

