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Geacht College,
Wij constateren uit cijfers van 2017 van de Provincie Limburg, dat 9,4% van de
kinderen in Limburg in armoede leeft. 4% van de kinderen leeft zelfs al vier jaar
of langer in armoede. Uw ambtenaar Marc Schouren, belast met de bestrijding
van kinderarmoede, heeft in de vergadering Participatieraad Kamer WIO d.d. 15
maart 2017 medegedeeld dat in 2017 ongeveer 1000 Venrayse kinderen in
armoede opgroeien. Dat zijn schrikbarende cijfers. Kinderen in armoede kunnen
alle hulp gebruiken die er is, om steviger in het leven te staan. Wat kunnen we
deze Venrayse kinderen, naast het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de
Stichting Leergeld, nog meer bieden? Vaak zijn er in deze gezinnen onvoldoende
middelen om gezond en goed te eten.
Onlangs hebben wij vernomen dat er een Nationaal Jeugd Ontbijt bestaat, niet te
verwarren met het Nationaal Schoolontbijt.
In een aantal gemeenten wordt dit gefinancierd vanuit de Jette Klijnsma gelden.
Venray heeft uit deze gelden ongeveer 220.00 euro ontvangen.
De kinderen die het betreft worden via de scholen aan gemeld. Alle kinderen uit
het betreffende gezin ontvangen eenmaal per week thuis een gekoelde
ontbijtbox, voor alle weekdagen, met een voedzaam en gezond ontbijt. De
privacy wordt hierbij gewaarborgd.
Gebleken is dat 93% van deze kinderen er in leerprestatie op vooruit is gegaan.
Meer informatie kan uw College vinden op:
www.nationaaljeugdontbijt.nl
j.hendrikx@nationaaljeugdontbijt.nl
r.vanerp@nationaaljeugdontbijt.nl

Nationaal Jeugd Ontbijt
Berenklauw 33
5236 SB DEN BOSCH
Deze stichting is ANBI gecertificeerd.
Wij adviseren uw College te onderzoeken, of, en hoe de Gemeente Venray aan
het Nationaal Jeugd Ontbijt kan deelnemen, ter bestrijding van de
kinderarmoede binnen onze gemeente.
De Voorzitter Kamer WIO:

De secretaris: Participatieraad

Mw. G.M.J.M. Houben

Mw. H.P.W. van den Borne

