Webshop - Kans voor uw kind.
voor kinderen tot 18 jaar
In veel gezinnen met lage inkomens is er te weinig geld om kinderen mee te
laten doen aan met sport, cultuur en schoolactiviteiten. De gemeenten Delfzijl,
Appingedam en Loppersum vinden dat elk kind moet kunnen meedoen aan dit
soort activiteiten. Daarom hebben zij het Kindpakket en de webshop Kans
voor uw kind in het leven geroepen.
Kindpakket
Het Kindpakket is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar
en bedoeld voor gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van
de bijstandsnorm. Voor kinderen tot 12 jaar is dit een bedrag van € 290,00,
voor kinderen tot 18 jaar bedraagt dit € 350,00. Deze bedragen kunnen
worden besteed in de Webshop Kans voor uw kind.
Webshop Kans voor uw kind
De webshop Kans voor uw kind biedt vele sport,- cultuur- en schoolactiviteiten
waaraan kinderen tot 18 jaar kunnen deelnemen. Een kind kan bijvoorbeeld lid
worden van een sportvereniging, op schoolreis gaan of muziekles nemen. Er
staan inmiddels meer dan 200 activiteiten en producten in waar ouders en
kinderen samen uit kunnen kiezen. Werkplein Eemsdelta vraagt namens de
gemeenten organisaties, scholen, verenigingen en instellingen om aan deze
webshop mee te werken.
Waarom doen de gemeenten dit?
Kinderen vinden het leuk om te sporten, creatief bezig te zijn en plezier te
maken. Dat is ook nog eens goed voor hun gezondheid en ontwikkeling. Via
de webshop kunnen ouders en kinderen op een eenvoudige wijze het
Kindpakket gebruiken. Terwijl ze dat doen, ontdekken ze ook het grote
aanbod aan kindgerichte voorzieningen in onze gemeenten. Het maakt hen
bewust van de mogelijkheden en stimuleert het gebruik. Ook goed om te
weten is, dat er ook veel gratis activiteiten te vinden zijn.
Kijkt u eens op www.kansvooruwkind.nl voor meer informatie over het
Kindpakket en het aanvragen hiervan.

