
Vragen over geld? Hulp nodig 
bij geldzaken? Op zoek naar 
goedkope(re) oplossingen of 
financiële ondersteuning?

Voedselbank, gezonde voedzame maaltijden, kijk op: 
www.voorleusden.nl
SMS, hulp bij (aanvraag)formulieren, belasting, finan-
ciën, kijk op: www.sociaalplein-leusden.nl
Jeugdfonds De Boom, voor kinderen uit gezinnen met 
een minimuminkomen: sport, vakantiekampen, peu-
terspeelzaal. Kijk op: www.sociaalplein-leusden.nl
Speel-o-theek: leen met een abonnement het leukste 
speelgoed, wwwspeelotheek-leusden.nl.
Huiskamer van Leusden, aan de slag als vrijwilliger en 
werkervaring opdoen? www.voorleusden.nl

Hulp nodig? Vragen over u zelf, 
uw kinderen? 

Gastvrij Leusden, begeleiding en activiteiten voor 
statushouders en hun gezin, www.gastvrijleusden.nl
Home Start, gratis ondersteuning aan gezinnen met 
ten minste één kind tot zeven jaar,. Bel Anke Nieu-
wenhuizen: 06-134 17 721.
Consultatiebureau/GGD, voor hulp bij gezond op-
groeien. In het gebouw van het CJG, Mulderij 1.
Huiskamer van Leusden, op zoek naar een vrijwilliger 
om u te helpen? www.voorleusden.nl
NVA, hulp en advies om u zo snel mogelijk thuis te 
voelen, www.nva-amersfoort.nl
Larikslaan2, voor al uw vragen over zorg, welzijn, 
opvoeden en opgroeien. www.sociaalplein-leusden.nl

(Beter) Nederlands leren 
spreken, lezen, schrijven?

Bibliotheek, leen leuke, spannende, of leerzame 
boeken of kom naar een voorleesmiddag elke woens-
dag om 15 uur. www.bibliotheekeemland.nl
Ook in de bibliotheek: Taalhuis Leusden. Beter leren 
lezen en schrijven? De Nederlandse taal beter leren 
spreken? Leren omgaan met computer/tablet en 
internet? 
Taalcafé, iedere dinsdag 10-12 uur in de bibliotheek. 
Nieuwe mensen ontmoeten en veel Nederlands spreken. 
Samenspraak ‘t Gilde, leer beter Nederlands met een 
taalcoach. www.gildeleusden.nl

Anderen ontmoeten, samen 
koken, eten, iets doen, iets ma-
ken? Zelf of voor uw kinderen? 

Mamacafé, andere moeders met jonge kinderen 
ontmoeten? www.mamacafeleusden.nl
Eetavonturen met andere culturen, 1x per maand, 
www.gastvrijleusden.nl
Maxima’s eettafel, samen eten, kijk op Facebook 
Maximas Leusden.
Make & Mend, integreren en creatief bezig zijn in het 
naaiatelier. Bel: 06-23564544 of mail:anita@vdvlst.nl
De Til, van alles te doen voor jong en ouder www.detil.nl
Fort33, activiteiten voor kinderen, jongeren en soms 
ook volwassenen www.fort33.nl
Groene belevenis, spelen in de struintuin en andere 
activiteiten. www.degroenebelevenis.nl

 WELKOM IN LEUSDEN! - 
ideeën en handige adressen

Kijk ook op www.sociaalplein-leusden.nl bij ‘Wat is er te doen?’
Meer weten? Hulp nodig? Of zelf ideeën voor activiteiten? Neem contact op met Larikslaan2, of kom langs  
tijdens het inloopspreekuur van Larikslaan2. Elke werkdag van 9 - 12.30 uur. 

T (033) 303 44 44   |   info@larikslaan2.nl   |   www.sociaalplein-leusden.nl
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