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Leiden, 28 maart 2017

Geachte Griffier,

Het Databoek Kinderen in Tel is essentieel voor uw beleid voor kwetsbare kinderen!
Helaas leven ook in Nederweert kinderen in armoede, is er een te hoge jeugdwerkloosheid en zijn er
kinderen die voortijdig de school verlaten. Het Databoek Kinderen in Tel, dat onlangs verschenen is, geeft
u op elf indicatoren op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag inzicht in de leefsituatie van kinderen in uw
gemeente.
Zijn er ook in uw gemeente ontwikkelingen die mogelijk een tweedeling veroorzaken?
Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is landelijk
gestegen tot 225.700 kinderen. In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken
waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien.
De initiatiefnemers van Kinderen in Tel bieden een op uw gemeente toegespitst rapport met een analyse
van de leefsituatie van kinderen, met een gemeentelijke ranglijst op wijkniveau, met een vergelijking
met dezelfde type (regio)gemeenten, trends (2005- 2015) op verschillende indicatoren en met de meest
opvallende resultaten uitgelicht. Een unieke kans om gericht beleid voor kwetsbare kinderen te ontwikkelen.
Voor een bedrag van€ 1.000,- heeft u een gemeentelijk rapport in huis. In totaal gingen 32 gemeenten u al
voor, waaronder Roermond, Houten, Den Haag, Haarlem, Wageningen en Delfzijl.
Doe uw voordeel en bestel ook uw gemeentelijke rapportage!

Aloys van Rest
Initiatiefnemer Kinderen in Tel
Directeur Defence for Children

PS: Bestel het rapport voor 19 april 2017, u krijgt dan 10% korting en betaald€ 900,-. Na bestelling heeft u de
data de volgende dag in huis.
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