
       
 
 

RAPPORTAGE BIJDRAGE VANUIT  
SAMENWERKINGSPROJECT  

STICHTING DORODARTE & LEERGELD NEDERLAND 
 
 

STICHTING & TOEGEKEND BEDRAG 
 

Naam Leergeld stichting:  Goirle-Riel 
 

Totale toegekende bijdrage vanuit 
samenwerkingsproject met Stichting Dorodarte 
 

€ 6.284,80 

Contactpersoon Leergeld stichting:  Cees Sauer 

E-mailadres contactpersoon:  cees@leergeld-goirle-riel.nl 

Telefoonnummer contactpersoon:  06-52657189 

 
 

BESTEDING & RESULTATEN 
 

Is de totale bijdrage binnen het boekjaar 
volledig besteed aan voorzieningen voor 
kinderen in het werkgebied van de stichting?  
 

X Ja  
 

□ Nee 
 

Indien u nee hebt geantwoord op    
bovenstaande vraag:   
 

 welk bedrag is dan wel besteed aan 
voorzieningen voor kinderen in het 
werkgebied van de stichting?  
 

 en wat is de reden voor de 
onderbesteding?  
 

 

Hoeveel kinderen zijn in totaal ondersteund via 
de bijdrage vanuit samenwerkingsproject van 
Stichting Dorodarte & Leergeld Nederland?  

Totaal aantal kinderen in 2021 circa 205 
 
 
 

Met welke specifieke voorzieningen zijn deze 
kinderen ondersteund?  

-zwemlessen 
-vervoer van en naar school, schoolspullen. 
-contributie sport, sportkleding 
-Lesgeld muzieklessen 
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- Fietsen om naar school te fietsen 
- Lap-tops voor basis en middelbaar onderwijs 
 
 
 

 
 
Beschrijf hieronder tenminste één voorbeeld van een kind dat via deze bijdrage is ondersteund of van 
een voorziening die vanuit deze bijdrage is verstrekt (indien mogelijk ook een foto invoegen):  
 
 
Victor: “Met de hulp van leergeld kan ik van mijn hobby mijn werk gaan maken. Mijn droom 
komt uit” 

Ik ben al vanaf mijn 8ste jaar gek van paarden en vanaf mijn 12e ben ik gaan paardrijden. Het 
liefst zou ik dag en nacht op de manege zijn. Ik had de grote wens om na mijn VMBO-t 
diploma de beroepsopleiding paardenhouderij te gaan volgen. Daarvoor moest ik een bepaald 
niveau van dressuur en springen hebben. Bij Manege ’t Zandeind in Riel heb ik via een speciaal 
programma dit niveau kunnen halen. Leergeld heeft me hierbij ondersteund door de 
springlessen te betalen. Naast deze paardrijlessen heb ik veel andere dingen geleerd op de 
manage. Ik help met het verzorgen van de paarden en met andere dingen en ik ga in de vakantie 
mee als hulp bij het ponykamp. De manege is fijn, de mensen zijn fijn en ik voel me er erg 
thuis. 

 
 
 
 
 
 
 


