School
Thuis

Ieder kind mag
meedoen

Computer of laptop
& schooltas
Het Kindpakket biedt een
bijdrage van maximaal
€ 475 voor de aanschaf
van een computer of
laptop en schooltas.

Bijdrage in
peuteropvang

De meeste mensen wonen prettig in de
gemeente Uden. Een gezellige plek om te
wonen, waar iedereen mag meedoen.
Maar dat is niet voor iedereen mogelijk.
Soms moet u rondkomen van een uitkering
of laag salaris. Of bent u verstrikt geraakt in
uw uitgaven en inkomsten. U moet vaak ‘nee’
zeggen als uw kinderen willen meedoen aan
activiteiten. Wij ondersteunen u graag.
Met regelingen voor uzelf, maar ook voor
uw kinderen. U leest in deze folder alles
over het Kindpakket.

Ouders met een laag
inkomen die voldoen
aan de voorwaarden,
kunnen de kosten voor
peuteropvang of VVE
vergoed krijgen. Kijk op
www.uden.nl en zoek
op ‘peuteropvang’.

Verjaardagsbox

Sport

Heeft u geen geld voor
een kinderfeestje?
De verjaardagsbox bevat
spullen om een gezellige
kinderverjaardag te
vieren.

Heb ik een laag inkomen?
U heeft een laag inkomen als u minder
dan 120% van het sociaal minimum verdient.
Dat is ongeveer € 1.200 netto voor iemand
die alleen is en € 1.700 netto voor een gezin,
inclusief vakantiegeld. U heeft weinig of geen
spaargeld.

Sport
Sportabonnement
of contributie
Om te zorgen dat uw
kinderen kunnen sporten
biedt het Kindpakket
een sportabonnement
of sportspullen (zoals
schoenen, kleding,
materiaal).

Aanvragen

Bereken uw recht.nl

Leermiddelen
& activiteiten
Ook kunt u een bijdrage
aanvragen voor extra
activiteiten op school
zoals de aanschaf van
leermiddelen, meegaan
op schoolreis of kamp,
een (tweedehands)
fiets aanschaffen of het
huren van een kluisje.

De snelste manier om te kijken welke
regelingen er in uw situatie zijn is via de
website www.berekenuwrecht.nl.
U vult uw gegevens in en krijgt direct een
overzicht van de regelingen die voor u
gelden. Ook ziet u daar hoe u de regelingen
kunt aanvragen.Vindt u het invullen lastig?
Een medewerker van de gemeente helpt u
graag bij het invullen. Bel naar telefoonnummer 14 0413 of vraag het bij de
receptie van het gemeentehuis.

Cultuur
Om kinderen in aanraking te
brengen met cultuur biedt
het Kindpakket bijvoorbeeld:
- muziekles
- balletles
- tekenles
- muziek op schoot
voor peuters

Zwemles
Met het Kindpakket
kunnen kinderen
van 5 tot 12 jaar hun
zwemveilig diploma
halen.

Contactgegevens
Telefoon: 14 0413
E-mail: info@uden.nl
nternet: www.uden.nl

Het Kindpakket wordt mede mogelijk gemaakt door:

Goed
om te
weten
!
Toeslagen van de Belastingdienst
De Belastingdienst heeft verschillende Toeslagen die
uw gezin kunnen helpen. Bijvoorbeeld Kindgebonden
Budget of Kinderopvangtoeslag. Maar ook zorg- en
huurtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer
informatie en hoe u het moet aanvragen.

Brabant

Wegwijzer naar ondersteuning bij laag inkomen
Ook voor uzelf is er ondersteuning. In de folder
‘Wegwijzer naar ondersteuning bij laag inkomen’ leest
u hier meer over. U kunt ook kijken op www.uden.nl
onder ‘hulp en ondersteuning’.

Kindpakket

Ieder kind mag meedoen

Wegwijzer naar
ondersteuning bij
laag inkomen
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