
Fijn opgroeien in 
Krimpen aan den IJssel

Ieder kind heeft het recht om fijn op te groeien. 
In Krimpen aan den IJssel is er van alles om je hier 
bij te helpen. Ook als er thuis niet zo veel geld is. 



Voorzieningenfonds
Wil je graag sporten, op muziekles of bijvoorbeeld naar de 
scouting? En is daar thuis niet genoeg geld voor? Dan betaalt 
het Voorzieningenfonds mee. Tot €300 per persoon per jaar. 

 Meer weten? Ga naar www.ijsselgemeenten.nl

Kosten voor school
Soms moet je spullen kopen voor school. Bijvoorbeeld een tas, 
een laptop of een fiets. De gemeente en Stichting Leergeld 
kunnen helpen om daarvoor te betalen als dat nodig is.

 Meer weten? Ga naar www.ijsselgemeenten.nl of 
www.leergeldijssel.nl

Sport en cultuur
Sport, muziek, theater, dans: in Krimpen aan den IJssel kan 
het allemaal. Kijk op de website hieronder om te zien wat er 
te doen is.

 Meer weten? Ga naar www.uitagendakrimpen.nl.

Activiteiten bij jou in de buurt
Synerkri organiseert leuke dingen om te doen bij jou in 
de buurt. Vanaf 1 september 2022 is lidmaatschap van 
Synerkri gratis. Tot die tijd kun je het lidmaatschap vergoed 
krijgen uit het Voorzieningenfonds.

 Meer weten? Ga naar www.synerkri.nl.

Jongerenwerk
Bij Jongerenwerk Krimpen (gro-up buurtwerk) kunnen 
jongeren van 10 t/m 23 jaar hun talenten ontwikkelen. Ook 
kun je er terecht voor gratis informatie en advies over werk, 
onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten, gezondheid, seks of 
vrije tijd.

 Meer weten? Kom langs op Nachtegaalstraat 8, 2922 VL 
Krimpen aan den IJssel. Of ga naar www.gro-up.nl/buurtwerk/

Dagje erop uit
Stichting Fair Chance vindt het belangrijk dat alle kinderen 
leuke dingen kunnen doen. Daarom organiseren ze 
activiteiten voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is.

 Meer weten? Ga naar www.fairchance-krimpen.nl.



De Jonge Krijger
De coaches van de Jonge Krijger helpen je met het kiezen 
van een studie. Of het vinden van een (bij)baan. Ben je 
tussen de 16 en 27 jaar? Dan kun je hier ontdekken wat je 
het allérliefste wilt doen. Helemaal gratis.

 Meer weten? Ga naar www.jongekrijger.com.

Gratis naar de bieb
Wist je dat iedereen onder de 18 in Krimpen gratis lid kan 
worden van de bieb? Je kunt boeken en dvd’s lenen en de 
computers en printers gebruiken.

 Meer weten? Kom langs op Nachtegaalstraat 8, 2922 VL 
Krimpen aan den IJssel. Of ga naar 
www.bibliotheekaandenijssel.nl

Trainingen om beter in je vel te zitten
KrimpenWijzer organiseert gratis trainingen en 
cursussen voor kinderen, jongeren en ouders. Ze helpen je 
bijvoorbeeld om sterker in je schoenen te staan, socialer te 
worden of om te gaan met faalangst.

 Meer weten? Ga naar 
www.krimpenwijzer.nl/cursussen-bijeenkomsten

Rotterdampas
Met de Rotterdampas kun je superveel leuke dingen doen 
in en rondom Rotterdam. Gratis of met korting. Je kunt de 
Rotterdampas ook vergoed krijgen uit het Voorzieningenfonds.

 Meer weten? Ga naar www.rotterdampas.nl.

Verjaardagsbox
Ieder kind verdient een verjaardag. Kunnen je ouders geen 
slingers, taart of cadeautje kopen? Dan kunnen ze een 
verjaardagsbox aanvragen bij Stichting Jarige Job of Stichting 
Blije Gift.

 Meer weten? Ga naar www.stichtingjarigejob.nl of 
www.blijegift.nl



Hulp nodig?
Wil je meer weten over de voorzieningen in deze 
folder? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen? 
Neem dan contact op met KrimpenWijzer.

Groenendaal 1
2922 CJ 
Krimpen aan den IJssel

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 
08.30 en 17.00 op (0180) 51 75 90

info@krimpenwijzer.nl

Voor wie?
Veel dingen in deze folder zijn voor alle 
kinderen en jongeren in Krimpen aan den 
IJssel. Sommige dingen zijn speciaal voor 
kinderen en jongeren uit gezinnen met een 
laag inkomen. 

Wil je alle regelingen voor inwoners met een laag 
inkomen op een rijtje zien? Of weten wat precies telt als 
een laag inkomen? Ga dan naar:
     www.krimpenaandenijssel.nl/financiële-steun
Of neem contact op met KrimpenWijzer.


