
Samen aan de slag 
voor kinderen in armoede
Ieder kind moet dezelfde mogelijkheden 

krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. 

Dat geldt ook voor kinderen die opgroeien in 

een gezin met een laag inkomen. Met Kind-

pakket Rhenen krijgen deze kinderen de 

gelegenheid om bijvoorbeeld een fiets, 

laptop, schoolspullen of kleding te kopen. U 

bent van harte welkom om als aanbieder deel 

uit te maken van Kindpakket Rhenen! Samen 

met andere geselecteerde winkels, scholen en 

verenigingen draagt u bij aan een kansrijke 

toekomst voor álle kinderen. Wordt u ook 

aanbieder? 

Wat is een Kindpakket?
Een kindpakket is een verzameling van rege-

lingen waarmee de gemeente er samen met 

lokale bedrijven, scholen en het Jeugdsport- 

en cultuurfonds voor zorgt dat kinderen die 

opgroeien in armoede dezelfde kansen 

krijgen als hun leeftijdsgenoten. Kinderen uit 

Rhenen van 4 tot en met 17 jaar die recht 

hebben op een kindpakket, kunnen gebruik-

maken van het aanbod op de website 

rhenen.mijnkindpakket.nl. Een volledig 

overzicht van de regelingen vindt u op de 

achterzijde. 

Wordt u ook aanbieder bij 
Kindpakket Rhenen?



Zonder lokale aanbieders geen kindpakket
Meedoen dankzij Kindpakket Rhenen

Met deelname aan Kindpakket Rhenen 
helpt u arme gezinnen in uw gemeente.
Deelname brengt voor uw organisatie 
geen financiële risico’s met zich mee.
Beheer eenvoudig uw eigen informatie 
en aanbod in uw online omgeving.
Presenteer uw organisatie op uw eigen 
pagina binnen het online platform van 
Kindpakket Rhenen.

Waarom zijn gelijke ontwikkelingskansen 
voor kinderen zo belangrijk?

Contact
Kindpakket Rhenen is een initiatief van gemeente Rhenen. Wilt u meer weten over het 
kindpakket en de bijdrage die u zou kunnen leveren? Neem dan contact op met één van onze 
medewerkers. Bel op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur of tussen 13:00 en 16:00 uur naar 
088 20 30 650, of stuur een e-mail naar aanbieder@minimaregelingen.nl. 

Kent u een collega-ondernemer die ook deel wil nemen? Geef deze flyer door!

Rechtstreekse betalingen van gemeente 
Rhenen op uw rekening.
Promotiepakket om uw deelname aan 
Kindpakket Rhenen kenbaar te maken.
Meer bezoekers naar uw organisatie, 
kansen voor de lokale economie.
Support door ons klantcontactcentrum op 
werkdagen via telefoon en e-mail.

Regelingen
Kindpakket Rhenen omvat een breed scala aan regelingen 

waar uw aanbod onderdeel van kan worden, te weten: 

Computerregeling basisschool 
& middelbare school
Benodigdheden voor werk/stage 
(kleding, veiligheidsmiddelen)
Sport & cultuur via JSF en JCF
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Waarom aanbieder worden?

Fiets 
Schooltas 
Gymkleding
Speelweek Elst
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Schoolspullen (o.a. rekenmachine, 
Bosatlas, woordenboeken)
Schoolreisjes & klassenuitjes
Kledingpakket 
(zomer- en winterkleding)
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Aansluiting bij leeftijdsgenootjes
Meepraten over alledaagse dingen
Belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
Meer zelfvertrouwen en plezier
Gevoel erbij te horen


