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Bent u aan de beurt voor een prik 
tegen het coronavirus?

U ontvangt een 
uitnodiging per post 
van het RIVM of via uw 
huisarts. Alleen met 
een uitnodiging kunt 
u een afspraak maken.

U belt het telefoon-
nummer dat in de brief 
staat of u logt in met 
uw DigiD om online 
een afspraak te maken. 

U maakt meteen twee 
afspraken. Voor bescher-
ming tegen het corona-
virus zijn namelijk meestal 
twee prikken nodig. Soms 
is maar één prik nodig.

U ontvangt een 
bevesti gingsmail met 
daarin alle belangrijke 
informatie. 
48 uur voor de afspraak 
ontvangt u een sms.

U komt naar de locatie 
op de afgesproken 
datum en tijd. 
Kom bij voorkeur alleen.

Kunt u toch niet naar
de afspraak komen?
Bel dan naar het 
nummer uit de 
uitnodigingsbrief om 
de afspraak te verze� en.

Belangrijk om te weten:

• De prik is veilig en uitgebreid getest.
• U kiest zelf of u de prik neemt.
• De overheid bepaalt wanneer u aan de beurt bent.
• De coronaprik is gratis.

Ook na de prik gelden de basisregels:

• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Vragen?
Kijk op www.coronavaccinatie.nl
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BENT U AAN DE BEURT VOOR EEN PRIK 
TEGEN HET CORONAVIRUS?

VACCINATIE KEUZEHULP
Voor mensen die vragen of twijfels hebben over het coronavaccin, hebben TNO en het Radboudumc een keuzehulp 
ontwikkeld. Met deze keuzehulp kunnen mensen voor zichzelf op een rij zetten wat voor hen belangrijk is. Op de 
website staat ook een kennistest waarmee u aan de hand van 10 stellingen kunt ontdekken wat u van het vaccin weet. 
Of u zich laat vaccineren is en blijft uw eigen keuze. De keuzehulp helpt bij het maken van die keuze. 

U vindt de keuzehulp via: https://coronavaccinatie-keuzehulp.nl/

HOUD AFSTAND, OOK BIJ SCHOOL
Voor ouders blijft bij scholen gelden: blijf buiten de school, ga niet naar binnen en houd afstand. Gaat u uw kind(eren) 
naar school brengen of uit school halen? Houd ook dan 1.5 meter afstand van anderen. Zorg dat u niet te vroeg komt, 
zodat u niet lang hoeft te wachten bij school. En blijf liever niet hangen voor een praatje. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Oosterhout, meer voor elkaar.

Beste Oosterhouters, 
alfa en omega (begin en einde)

Misschien een rare titel, maar toch is dit wel een beetje het thema 
dat mij deze week bezighield tijdens verschillende momenten. Laat 
ik daarom maar -en dat is misschien ook wel een beetje raar- met 
het einde beginnen. Het thema einde was er voor mij deze week 
in de vorm van het openen van de nieuwe natuurbegraafplaats op 
gedenkpark de Leijsenakkers.
Daar waar begraven in een kist de standaard was, zien we nu 
steeds meer verschillende manieren van begraven ontstaan. Op de 
Leijsenakkers waren veel varianten mogelijk, maar natuurbegraven 
nog niet.

Bestuur, vrijwilligers en medewerkers hebben samen met een aan-
nemer een groot stuk van de begraafplaats klaargemaakt om de 
natuur in verschillende jaargetijden zijn gang te laten gaan. Zo kun je 
je favoriete seizoen ook als thema in de omgeving van de begraafplek 
zien, voelen en ruiken. Natuurbegraven is één van de oudste en 
meest duurzame manieren van begraven. De openingshandeling die 
ik mocht verrichten, bestond uit het openen van een insectenhotel. 
Prachtig gemaakt van spullen die op de begraafplaats gebruikt 
werden. Toen ik daarna in het zonnetje met een aantal bestuursleden 
koffie stond te drinken op deze prachtige plek, realiseerde ik me dat 
dit de eerste echte representatieve bijeenkomst van mij was sinds 
lange tijd. Het voelde weer heel fijn om opnieuw lekker naar buiten te 
gaan en met alle plichtplegingen ook weer mensen fysiek te mogen 
ontmoeten.

Het gaat nu snel. De samenleving gaat stapje voor stapje open en 
we staan aan het begin van de periode waarin weer meer mag. Het 
is nu ook prachtig weer. Ik merk dat de meeste mensen een stuk 
opgewekter zijn en dat geeft mij ook veel energie. Wie mij ook energie 
geeft, is Hanneke Speekenbrink. Een alleenstaande vrouw met wie ik 
in het kader van NLdoet haar tuin mocht doen. Haar voortuintje was 
een beetje achtergeraakt in onderhoud en daardoor was de doorgang 
naar haar voordeur wat belemmerd. We moesten flink snoeien en 
onkruid wieden. Gelukkig was er een aardige medewerker van onze 
buitendienst aanwezig (Dennis). Met zijn vrachtwagen met kraan 
en knijper hielp hij mee om een paar dode struiken eruit te trekken. 
Dat scheelde een hoop werk. Daarnaast heeft hij al het tuinafval van 
iedereen die meedeed met deze actie opgepikt en afgevoerd. Topper.

Terug naar Hanneke. Tijdens het werk raakten we in gesprek. Ze ver-
telde volop over zichzelf en haar kinderen en haar leuke werk. Ze was 
energetisch therapeut en fotograaf. Vooral haar verhaal over zorgen 
voor elkaar, maar ook voor jezelf was bijzonder. Hoe kun je altijd maar 
anderen helpen als je zelf nooit geholpen wil worden? Haar bedrijfje 
heet ‘Who You Are’ en probeert mensen in vijf stappen uit de onmacht 
te krijgen. Ik vond het een bijzonder en positief verhaal. En ik kreeg 
toch maar mooi de kans om haar eens even te helpen en haar tuin 
wat op te fleuren met allerlei mooie gekleurde bloemen en planten.

Hoe mooi is het als een groep vrijwilligers uit de wijk dit samen 
met inwoners aanpakt? En dat je dan ook ‘s middags gezamenlijk 
lekker in het zonnetje kan lunchen op het schoolplein. Ik heb weer 
veel inwoners mogen ontmoeten en leuke gesprekken gevoerd. Ik 
dank daarom ook Peter Oorschot, Daniëlle Toebak, Henk en Hennita 
Hermus en Bianca Buinsters voor deze leuke en actieve dag. Een dag 
die voor mij wel het begin leek te zijn van een mooie zomer. Eindelijk 
weer fysiek met elkaar. En zo eindig ik met het begin ;).

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

VERSOEPELINGEN 
VANAF 5 JUNI: 
LEES MEER OP PAGINA 2
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VERSOEPELINGEN 
VANAF 5 JUNI: 
MET VOORWAARDEN 
BIJNA ALLES OPEN
Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis 
opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. 
Daarom heeft het kabinet besloten om stap 3 van het openingsplan een 
paar dagen eerder te zetten. Vanaf zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties 
in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan 
er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers. 

Derde stap openingsplan per 5 juni
Op 5 juni worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast:

• Thuisbezoek naar 4 personen
 Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang  
 maximaal 4 mensen per dag. Was bij binnenkomst uw handen en houd  
 1,5 meter afstand van mensen buiten uw eigen huishouden of gezin. 
 Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
• Groepsgrootte buiten 4 personen
 De maximale groepsgrootte gaat naar 4 personen. Dit betekent dat  
 iemand met 3 anderen buiten samen mag zijn. Of met 3 anderen een  
 activiteit kan doen. Wel op 1,5 meter afstand van mensen buiten uw eigen  
 huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet mee- 
 gerekend.
• Thuiswerken
 Thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams  
 voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing zijn wel weer toege- 
 staan.
• Grote zalen 
 Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter  
 afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer  
 vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5  
 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten.  
 Bijvoorbeeld evenementenhallen, openluchttheaters en concertzalen.
• Culturele instellingen 
 Musea en monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt  
 dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Ook bioscopen, filmhuizen,  
 poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden zoals  
 reserveren, een gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Een reservering  
 is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met  
 12 jaar en personen van hetzelfde huishouden. Per ruimte of zaal geldt  
 een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Voor musea geldt  
 dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Een uitzondering hierop  
 zijn de grote zalen met een capaciteit van 1000 vaste zitplaatsen of meer.  
 Hier mogen maximaal 250 personen op 1,5 meter zitten. Dit is exclusief  
 personeel.
• Kunst en cultuur
 In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden.  
 Dit betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens  
 het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet  
 anders kan. Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit  
 mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent. Publiek is niet  
 toegestaan. 
• Recreatie 
 De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook  
 open. Zoals reptielenverblijven of overdekte attracties. Ook casino’s en  
 spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open. Hierbij geldt  
 maximaal 1 persoon per 10 m2 of maximaal 50 personen per ruimte op  
 1,5 meter afstand. Wat er geldt is afhankelijk van de aard van de activiteit.  
 Dus of men zich verplaatst of grotendeels zit. Reserveren, registratie  
 en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal  
 4 personen, met uitzondering van kinderen en personen van hetzelfde  
 huishouden. Bezoekers dragen binnen een mondkapje. 
• Sporten 
 Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen  
 zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten.  
 Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te  
 houden tijdens het sporten. Jeugdwedstrijden in competitieverband  
 voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder  
 toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie  
 spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club  
 zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan.  
 Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines  
 mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijven verplicht.  
 Binnen moet iedereen een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens  
 het sporten.
• Horeca 
 Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en  
 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar  
 is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij  
 houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor  kinderen tot en met 12 jaar  
 of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen  
 per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In  
 restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts  
 per avond per tafel. Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals  
 liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet  
 toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn  
 verplicht.
• Alcoholverkoop en coffeeshops
 Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht  
 worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur. Afhalen bij coffeeshops  
 kan tot 22.00 uur. Dit was 20.00 uur.
• Winkels
 Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit  
 betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er  
 meer mensen in een winkel: 1 per 10 m2. 

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de 
basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, 
afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit 
kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel 
steeds meer.

Kijk voor meer informatie over de versoepelingen op www.rijksoverheid.nl 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Horeca

Horeca open tussen 6.00 uur  
en 22.00 uur.* Max. 50 
personen per ruimte.** 

 
Max. 4 personen (excl. kinderen 
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per 
tafel. 

 
Vaste zitplaats verplicht. Geen 
zitplaatsen aan de bar. 

 
Geen entertainment, zoals tv-
schermen, en geen zelfbediening.

Sport

Sporten in groepen 
toegestaan. 1,5 meter afstand 
houden niet verplicht. Vanaf 18 
jaar max. 50 personen per 
groep.* 

 
T/m 17 jaar wedstrijden tegen 
andere clubs toegestaan. 

 
Sportkantines, kleedkamers 
en douches open.  

 
Publiek bij professionele 
wedstrijden toegestaan.*/**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht. 
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal 

maximum bezoekers mogelijk.

Recreatie

Sauna’s, wellnesscentra en 
zonnestudio’s open.* 

 
Casino’s en spellocaties zoals 
binnenspeeltuinen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte.** 

 
Binnenlocaties van onder andere 
attractie- en dierenparken open. 

 
Recreatief vervoer, zoals 
rondvaartboten, toegestaan.*

Stap 3: bijna alles open 
 

Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 
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Openingsplan: stap 3 per 5 juni

Winkels

Reguliere openingstijden voor 
alle winkels. 

 
Verbod op verkoop van alcohol 
vanaf 22.00 uur.

Kunst en cultuur

Musea en monumenten  
open.* 

 
Bioscopen, theaters en 
concertzalen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte of 
max. 250 bezoekers als de 
capaciteit van de ruimte meer 
dan 1000 vaste zitplaatsen is.** 

 
Groepslessen bij kunst- en 
cultuurbeoefening toegestaan.*
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Winkels
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STAP 3: BIJNA ALLES OPEN
Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open, waaronder 
restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

MIDDELBARE SCHOLEN WEER OPEN
De middelbare scholen mogen sinds deze week weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen afstand 
te houden, maar moeten wel afstand houden van onderwijspersoneel. Vanaf maandag 7 juni moeten alle 
scholen volledig open. Scholen krijgen tot 7 juni de tijd om volledig op te gaan, zodat er ruimte is om alles goed 
te organiseren.

Onderwijspersoneel: vaccinatie en testen
Veel oudere en kwetsbare leraren zijn momenteel al gevaccineerd, als ze dat wilden. In de komende weken zal steeds 
meer onderwijspersoneel de oproep krijgen voor een vaccinatie, waarmee de vaccinatiegraad (eerste prik) in de 
komende weken oploopt. Onderwijspersoneel krijgt voorrang bij het afnemen van een coronatest. Vaak is de uitslag 
dezelfde dag, of een paar uur later al binnen. Zo kunnen leraren bij een negatieve testuitslag snel weer aan het werk 
en hoeft er geen vervanging gezocht te worden.

Alle adviezen en richtlijnen van het RIVM voor scholen blijven gelden, zoals thuisblijven en testen bij klachten en het 
dragen van mondkapjes in de gangen. Kijk op www.rijksoverheid.nl voor alle richtlijnen. 



Tijdens je verblijf 
in het buitenland

• Houd je aan de corona -
maatregelen die gelden in het 
land of gebied waar je verblijft.  

• Reisadviezen kunnen altijd 
veranderen, houd daarom het 
actuele reisadvies in de gaten via 
de Reisapp of wijsopreis.nl.  

• Een geel reisadvies kan altijd 
oranje worden. Kijk dan hoe je 
snel kunt terugkeren naar 
Nederland en neem contact op 
met je reisorganisatie en/of 
verzekeraar.   

Terugkeer naar 
Nederland

• Kom je terug uit een groen of 
geel gebied, dan hoef je niet te 
testen of in quarantaine.  

•  Kom je terug uit een oranje 
gebied: 
- Een negatieve testuitslag is 

verplicht. 
- Ga in quarantaine. Doe de 

quarantainereischeck.

11 mei 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Reisadviezen voor 
landen en gebieden

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Vanaf 15 mei geldt per land een reisadvies. Reizen is en blijft een risico. Een vakantie is nu  
naar veel landen nog niet mogelijk. Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Op vakantie binnen Nederland

Ga je binnen Nederland op vakantie, reis dan op rustige momenten en vermijd drukke plekken.  
Is het ergens druk? Kom dan op een ander moment terug.  
Je mag op 1 vakantieadres zijn: 
• met de mensen waarmee je op 1 adres woont; 
• of in een groep van 4 personen die niet samen op hetzelfde adres wonen (excl. kinderen t/m 12 jaar).

 Groen: Je kunt reizen naar dit 
land of gebied. 

 
   Geel: Reizen kan, maar er zijn 

risico’s. 
 
Oranje: Ga hier niet op vakantie. 

Reis alleen als het 
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Veel landen leggen aan reizigers  
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TOFFE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN OP 
INOOSTERHOUT.NL
Er is voor de jeugd van alles te doen in Oosterhout. Gewoon lekker bij u in de 
buurt. Maak kennis met een uitgebreid aanbod aan creatieve en sportieve 
activiteiten in Oosterhout op www.inoosterhout.nl. Een activiteit bestaat 
doorgaans uit 1-5 lessen/bijeenkomsten en is laagdrempelig (meestal gratis 
of tegen een kleine vergoeding). Benieuwd naar het aanbod? Neem dan 
snel eens een kijkje op www.inoosterhout.nl! 

STEL JE VOOR DAT ELK KIND 
ÉCHT MEE KAN DOENFIT OP JOUW MANIER

De coronacrisis maakt extra zichtbaar hoe belangrijk een gezonde leef-
stijl is. Iedereen kan een stap of een stapje zetten om gezonder te eten, 
meer te bewegen en beter te ontspannen. Maar wat voor de één werkt, 
werkt voor de ander niet en omgekeerd. Voor veel mensen is het niet 
makkelijk om te bedenken welke gezonde leefstijltips het best bij hen 
passen. Over het zoeken naar wat het best bij u past, is staatssecretaris 
Paul Blokhuis de campagne Fit Op Jouw Manier gestart. 

De campagne bestaat onder andere uit de website www.fitopjouwmanier.nl 
waar iedereen gebruik kan maken van een zogenaamde tip generator. Deze 
module genereert net zolang gezonde leefstijl tips tot u iets vindt dat bij u 
past. 

Paul Blokhuis: “Lekker in je vel zitten met meer weerstand en energie 
willen we allemaal. Maar het is niet zo eenvoudig om met gezonder leven 
te beginnen. Er zijn 1001 tips en adviezen, waardoor het soms lijkt alsof je je 
hele leven er voor moet omgooien. Voor veel mensen is dat dan een reden 
om het nog even uit te stellen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Deze 
nieuwe campagne probeert dat te doorbreken. Door duidelijk te maken dat 
kleine stapjes zeker ook de moeite waard zijn. En dat er voor iedereen een 
manier te vinden is om te beginnen.”

Heeft u hulp nodig? Of bent u 
op zoek naar leuk gezelschap? 
Een praatje, een luisterend oor? 
Iemand die een kop koffie met 
u drinkt? Die met u schoonmaakt 
of samen met u kookt? 
Kijkt u dan eens op 
www.oosterhoutvoorelkaar.nl. 
Hier vindt u verschillende initiatieven 
van Oosterhouters die in deze tijd 

graag iets voor een ander willen 
betekenen. 
Over www.oosterhoutvoorelkaar.nl
Oosterhoutvoorelkaar vormt 
de schakel tussen mensen 
met een vraag, vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties. 
Hier vindt u verschillende initiatieven 
van Oosterhouters die graag iets voor 
een ander willen betekenen.

Het samenwerkingsverband van Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jarige Job en het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur vraagt aandacht voor kinderen die aan de zijlijn staan.

Het moment waar ruim een jaar op gewacht is: het versoepelen van de landelijke maatregelen die nodig zijn om 
het coronavirus te beteugelen.  Er kan weer een biertje worden gedronken op het terras, winkelen kan zonder van 
tevoren een afspraak te maken en ook sportscholen zijn open. Kinderen kunnen weer genieten van hun sport- of 
muziekclub en een bezoekje aan een pretpark. Voor 1 op de 12 kinderen in Nederland geldt dit echter niet. Zij staan 
aan de zijlijn omdat er thuis onvoldoende geld is voor deze activiteiten. Sam&, het samenwerkingsverband van 
Stichting Leergeld, het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jarige Job en het Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt aandacht 
voor deze kinderen, op een moment dat er voor veel kinderen weer wél van alles mogelijk is. 

Op 20 mei werd het startsein gegeven voor de campagne ‘Stel je voor dat elk kind écht mee kan doen’ in 
Leeuwarden. Een stad waar maar liefst 1 op de 8 kinderen opgroeit in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. 
Dit samenwerkingsverband wil bijdragen aan de dromen van kinderen, ook als daar thuis geen geld voor is. 
Hoewel sinds 2017 er een flinke groei waarneembaar is (55%) in het aantal keer dat de samenwerkingspartners 
kinderen hebben geholpen, zijn er nog steeds veel kinderen die van deze hulp blijven verstoken. Ieder kind dat door 
geldgebrek aan de zijlijn staat, is er een teveel. Sam& doet daarbij een speciaal beroep op ouders die denken dat ze 
niet voor steun in aanmerking komen doordat ze een baan hebben, maar niet genoeg verdienen om extra’s voor 
hun kinderen te bekostigen. Want nu meedoen is straks meetellen!

Voor meer informatie: www.leergeldwbo.nl of www.samenvoorallekinderen.nl. 


