
Ieder kind telt mee - Ieder kind kan meedoen met het

Hallo, ik ben Joris Maier. Wie een vraag heeft over het  
Kindpakket Neder-Betuwe kan mij een mailtje sturen.  
Dit is het adres: Kindpakketnederbetuwe@gmail.com.  
Bellen mag ook: 06 - 48 07 25 63.
Hoe het werkt? Er wordt geen geld uitbetaald. Maar ik  
kan na een gesprek met ouders of verzorgers allerlei  
zaken regelen. Bijvoorbeeld een goede fiets, spullen  
voor een verjaardagsfeestje, zwemles, sportcontributie,  
een laptop voor school of muziekles.

KINDPAKKET
NEDER-BETUWE

Een warme winterjas en stevige laarzen. Mee met het schoolreisje. Een leuk verjaardagsfeestje 
geven. Op muziekles of op een sport. Het kost allemaal geld. Geld dat er misschien thuis niet is.  
Toch kan dat allemaal wel. Met het Kindpakket Neder-Betuwe. Mail of bel naar Joris Maier. 
Hij kan er alles over vertellen.

Joris Maier



Jarig! Dan wil je natuurlijk 
graag slingers en iets lekkers 
om uit te delen in de klas. En 
een feestje geven voor vriend-
jes en vriendinnetjes en de 
meester of de juf. Het kan. Met 
het Kindpakket Neder-Betuwe. 
De jarige krijgt natuurlijk ook 
een verjaardagscadeau.

Een leuke
verjaardagsfeestje

Het is erg belangrijk dat je leert 
zwemmen, net als Romee op  
deze foto die haar zwemdiploma  
haalde. De lessen kunnen uit het 
Kindpakket worden betaald.

Zwemles via het 
Kindpakket Neder-Betuwe



Schoolreis via het 
Kindpakket Neder-Betuwe

Lessen voor bijvoorbeeld gitaar, 
orgel, piano of een ander muziek-
instrument kunnen uit het Kind-
pakket Neder-Betuwe worden 
betaald. Net als lessen voor bij-
voorbeeld ballet.

Met de klas op schoolreisje of op 
schoolkamp. Dat is superleuk. 
De kosten hiervoor kunnen uit 
het Kindpakket Neder-Betuwe 
worden betaald.

Muziekles, ballet
of schilderen

Nieuwe kleding
via het Kindpakket
Neder-Betuwe



Op de foto’s met Romee zie je wat 
voorbeelden van wat er via het  
Kindpakket Neder-Betuwe kan.  
Hebt u een vraag voor úw kind? 
Mail naar:
Kindpakketnederbetuwe@gmail.com  
of bel 06 - 48 07 25 63.  
Met elkaar bespreken we wat er via  
het Kindpakket Neder-Betuwe voor  
uw kind kan worden geregeld.

Ook al hebt u zelf het geld er niet voor, dan is via het Kindpakket Neder-Betuwe toch van  
alles mogelijk. Er kan bijvoorbeeld toch een fiets voor school komen of een laptop voor het 
huiswerk, goede schoenen of een dikke win-
terjas. Als u daarvoor zelf het geld niet hebt, 
praat dan met Joris over wat u graag wilt 
ontvangen uit het Kindpakket Neder-Betuwe.

Ouders en verzorgers: 

Voor welke kinderen is het Kindpakket Neder-Betuwe?

Wanneer kun je naar het Kindpakket Neder-Betuwe vragen?

Wanneer maakt u als ouder of verzorger kans op het Kindpakket Neder-Betuwe? Als uw  
inkomen te laag is om zelf allerlei dingen voor uw kind te kunnen betalen. Dat kan komen  
doordat u bijvoorbeeld geen werk hebt en van een uitkering moet rondkomen. Of omdat u 
door omstandigheden hoge kosten hebt. Of er zijn misschien schulden. Misschien hebt u  
wel werk maar is het inkomen laag. Misschien bent u zzp’er maar zit u een tijdje zonder  
klussen. Het kan door van alles en nog wat komen dat u aan uw kind niet kunt geven wat  
nodig is om op een fijne manier op te groeien. Terwijl die dingen heel belangrijk zijn voor 
uw kind, ook voor later. En daarom is er het Kindpakket Neder-Betuwe.

Eén keer per jaar kan voor een kind naar het Kindpakket Neder-Betuwe worden gevraagd.  
Het maakt niet uit in welke maand, het kan het hele jaar door. Stuur een mailtje naar Joris  
Maier of bel hem. Hij spreekt dan met u af om samen te kijken wat er allemaal kan.


