
Fondsen, maak daar gebruik van! 

Er zijn in Nederland heel veel fondsen voor van alles. 

Kan je iets niet betalen, kijk dan ook of er een fonds voor is waar je een beroep 

op kan doen en eventueel een aanvraag in kan dienen. 

Je kunt ook fondsen benaderen voor (vaak eenmalig) giften. In Delft hebben we 

de volgende fondsen waar mensen een beroep op kunnen doen. Hieronder een 

selectie: 

Delftse fondsen 
Delftse fondsen: https://delftsefondsen.nl/gemeente-delft/  

Stichting samenwerkende sociale fondsen den haag (vakantie) 500 per persoon en per kind 

250 euro eenmalig. https://socialefondsendenhaag.nl/fondsen/fonds-rust-en-vreugd   

https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt  vraag voor omscholing /stage 

ook bijzonder bijstand aan, vaak is meer mogelijk dan je denkt. 

Ursula fonds van de RK Kerk: https://www.rkdelft.nl  

Landelijke fondsen 

Fondsenoverzicht voor minima: https://www.berooid.nl/ tegen armoede, geldzorgen en 

schulden 

Armoede bestrijden: https://www.kansfonds.nl/  

Armoede fonds:: https://www.fondsendatabasearmoede.nl/deze-regelingen-vind-je-in-onze-

database/  

Kleine armoede fonds (max 2500 euro) https://kleinearmoedehulp.nl/  

Handicap of chronisch ziek? Laat geen geld liggen: https://meerkosten.nl/  

ISOFA https://www.isofa.nl/  met handige sociale kaart 

Stichting urgente noden https://urgentenodendelft.nl/  

Dekker Fonds: https://www.dekkersfonds.nl/  

Pape fonds: https://papefonds.nl/  

Fonds DBL: https://www.fondsdbl.nl/  
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Nationaal Zakat Fonds (voor moslims) https://nationaalzakatfonds.nl  

Jeugd 
https://kinderhulp.nl/  

https://www.leergeld.nl/  

https://www.stichtingjarigejob.nl/   

Jeugd en sport: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/  

Kinderfeest: https://stichtingkinderfeest.nl/  

Vakantie: https://www.jeugdvakantiepaspoort.nl/  

Nationaal fonds kinderhulp: https://kinderhulp.nl/over-kinderhulp/  

Zorgkosten 
Kalender: https://zorgsubsidiekalender.nl/  

Pape fonds (gebit): https://www.berooid.nl/papefonds-helpt-bij-materiele-noden/  

Fonds DBL (gebit) https://www.fondsdbl.nl/  

Stichting Mondzorg: https://www.berooid.nl/stichting-mondzorg/  

Dieren 

Huisdieren en eten: https://www.stichtinghome.com/  

Huisdieren dierenarts betalen: https://huisdierenwelzijn.nl/  

Stichting Mendina;, mens, dier, natuur: http://stichting-mendina.nl/  

Hulp bij huisdierkosten: https://www.quidemcarus.nl/  

Hulp voor dieren in de Drechtsteden: https://dierensteun6.webnode.nl/  

Huisdieren en eten: https://www.stichtinghome.com/  

Vakantie 

Vakantiebank Delft: https://www.vakantiebankdelft.nl/  

 

Studiefondsen en schoolfondsen 
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt  vraag voor omscholing /stage ook 

bijzonder bijstand aan, vaak is meer mogelijk dan je denkt. 

Albeda fonds https://www.albeda.nl/studentenfonds  

Jeugd educatie fonds: https://www.jeugdeducatiefonds.nl/   
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Werkplaatsen Jeugd: https://werkplaatsenjeugd.nl/kennisvouchers/  

Stage buitenland: https://www.vsbfonds.nl/  

Voor studerende moeders: https://studerendemoeders.nl/studiefondsen/ 

UWV: https://www.leerwerkloket.nl/  

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-

lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/nederland-leert-door  

STAP: https://www.stap-budget.nl/meer-budgetten-voor-individuen   

SER: https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/regels  
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