
    Decemberactie Stichting Leergeld Houten 
     
De dure decembermaand komt er weer aan! Voor ouders met kinderen soms een lastige tijd, vooral 
voor gezinnen waar te weinig geld is. 
Daarom krijgt elk kind dat in een gezin woont waar te weinig geld is én bij Stichting Leergeld Houten 
bekend is, dit jaar een cadeaubon van 20 euro. Deze wordt naar het bij Leergeld bekende huisadres 
gestuurd of door de contactpersoon afgegeven. 
Leergeld Houten helpt ouders die van een minimum inkomen moeten rondkomen, en zorgt dat alle 
kinderen toch mee kunnen doen! Daarom nodigen we gezinnen uit die nog niet bij Leergeld Houten 
bekend zijn, om een aanvraag voor hun kinderen van 0 t/m 17 jaar doen via de website: 
www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag 
Zo ligt er in december ook voor jouw kind een cadeautje in de zak of onder de boom! 
Ga naar de website en vraag voor elk kind in jouw gezin die cadeaubon aan.  
Met ouders, die Leergeld nog niet kennen, en die door omstandigheden ook geen cadeautjes kunnen 
kopen, maakt Leergeld graag een afspraak om samen te bekijken welke hulp er nog meer geboden 
kan worden.  
Doe je aanvraag vóór 25 november! 
 
 

Stichting Leergeld Houten December promotion 
 
The expensive December month is coming again! Sometimes a difficult time for parents with 
children, especially for families with too little money. 
That is why every child who lives in a family where there is not enough money and is known to 
Stichting Leergeld Houten, this year receives a gift voucher of 20 euros. 
Leergeld Houten helps parents who have a minimum income, and ensures that all children can still 
participate! 
Families that are not yet known to Leergeld Houten, can apply for their children from 0 up to and 
including 17 years old via the website: www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag 
 
In December, there will also be a gift for your child! 
Go to the website and request a gift voucher for every child in your family. 
Stichting Leergeld Houten is happy to make an appointment with parents who are not yet familiar 
with Leergeld, and who are unable to buy presents due to circumstances, to see whether help can be 
offered. 
Make your application before November 25! 
 

http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag
http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag

