
(033) 303 44 44 
info@larikslaan2.nl  

www.sociaalplein-leusden.nl   

Nieuws over zorg, welzijn, 
opvoeden en opgroeien

Openingstijden Larikslaan2: 

Inloop elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Adviesgesprekken op afspraak elke werkdag van 13.00 tot 17.00 uur 

Uitleen van hulpmiddelen elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Inleveren van hulpmiddelen elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 

Ook in de gemeente Leusden groeien kinde-
ren op in gezinnen die kampen met armoede. 
Vandaag 17 oktober is het Wereldarmoede 
dag. Daarom op deze pagina speciale aan-
dacht voor de mogelijkheden die er in de 
gemeente Leusden zijn als uw gezin ernstige 
financiële zorgen heeft.

Volgens cijfers van de Kinderombudsman groeit 
in Nederland maar liefst 1 op de 9 kinderen op 
in armoede. We weten dat ook in de gemeente 
Leusden gezinnen op of onder de armoedegrens 
leven. De oorzaken zijn divers. Weet u dat van 
veel kinderen die in armoede opgroeien de ou-
ders (deels) werken! (onderzoek SER). 

“Haar inkomen viel weg, terwijl de  maand-
lasten onveranderd bleven” 
Jan had tien jaar geleden niet kunnen vermoed-
den dat hij nu in de schuldsanering zou zitten. 
“In 2008 kochten we een huis op ons gezinsin-
komen. Vijf jaar later gingen mijn vrouw en ik uit 
elkaar. Onze twee kinderen bleven bij mij. Haar 
inkomen viel weg, terwijl de maandlasten onver-
anderd bleven. De huizenmarkt was ingestort, 
ons huis bleek niet te verkopen. De schulden 
stapelden zich op. Ineens kon er niets meer, niet 
meer naar tennisles, geen laptop voor school, ik 
wist niet hoe ik de kinderen aan het einde van 
de maand nog een maaltijd kon voorschotelen. 
Ruzies, verdriet, radeloosheid. 
In 2015 legde de bank beslag op mijn inkomen. 
Inmiddels zie ik dankzij een schuldsaneringstra-
ject licht aan de horizon. En gelukkig weet en 
durf ik inmiddels de weg te vinden naar hulp en 
ondersteuning zoals de Voedselbank en Jeugd-
fonds De Boom. Ik heb eten voor mijn kinderen, 
ze sporten weer met hun vrienden en ze zitten 
beter in hun vel.”    
Jan vond het aanvankelijk moeilijk om een be-
roep te doen op schuldhulpverlening, de Voed-
selbank en Jeugdfonds De Boom. Nu heeft hij 
mede dankzij deze mogelijkheden weer vertrou-
wen in de toekomst en gaat het beter met zijn 
kinderen. 

Herkent u Jan’s situatie? 
Lees meer over de mogelijkheden voor advies,   
ondersteuning én hulp aan anderen op deze 
pagina.

Wat is er aan financiële ondersteuning?
Heeft u een inkomen rond het sociaal mini-
mum?*  Dan zijn er mogelijkheden voor finan-
ciële ondersteuning.

1. Regelingen Rijksoverheid. Voorbeelden zijn 
zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, 
kinderopvangtoeslag. Kijk op: www.berekenuw-
recht.nl of u hiervoor in aanmerking komt.

2. Regelingen/bijzondere bijstand gemeente 
Leusden. Voorbeelden zijn: 
-  vergoeding voor onverwachte en noodzake-
 lijke zorgkosten
- vergoeding voor noodzakelijke aanschaf van  
 witgoed (zoals wasmachine, koelkast, fornuis  
 of stofzuiger)
-  tijdelijke vergoeding van woonkosten bij plot- 
 selinge inkomensdaling
- jaarlijkse vergoeding bij een langdurig laag  
 inkomen (drie jaar of langer)
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Ga na of u in aanmerking komt. Doe een aan-
vraag via www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering 
of mail naar socialezekerheid@amersfoort.nl 
(onder vermelding van burgerservicenummer, 
adres en eventueel cliëntnummer).

3. Tegemoetkoming chronisch zieken en be-
perkten gemeente Leusden (TCZB). U kunt een 
jaarlijkse tegemoetkoming aanvragen die dit jaar 
is vastgesteld op € 225,- . Bel Larikslaan2 voor het 
aanvraagformulier of kijk op www.sociaalplein-
leusden.nl. Hulp nodig bij het aanvragen? Kom 
langs tijdens het inloopspreekuur van SMS op 
maandag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 
uur bij Larikslaan2.

4. Jeugdfonds De Boom. Kinderen van 4 t/m 
17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen 
kunnen via het fonds onder meer sporten, mu-
ziek maken, op schoolkamp. Kijk op 
www.sociaalplein-leusden.nl of bel Larikslaan2.

Armoede in Leusden: Geen geld voor kleding, geen 
geld om lid te zijn van een sportvereniging, geen verjaardags-
feestje, geen geld voor een gezonde maaltijd… 

Wat is het sociaal minimum?*
Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te 
leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. 
Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie. Onder inkomsten 
verstaan we alle inkomsten uit werk of overige inkomsten zoals (pre)pensi-
oen, studiefinanciering of een uitkering van UWV, bijvoorbeeld. Uw eigen 
vermogen zoals spaargeld bijvoorbeeld, telt niet mee.

Sociaal minimum, juli 2017  (brutobedragen volgens UWV). Kijk voor bijstands-
normen Participatiewet op www.sociaalplein-leusden.nl

Leefsituatie    Bedrag per dag  per week
Gehuwd /gelijkgestelden    €71,97  €359,85
Alleenstaande vanaf 22 jaar  €53,52  €267,60
Alleenstaand-woningdeler vanaf 22 jaar €44,11  €220,55
Alleenstaande van 21 jaar  €42,71  €213,55
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar €35,31  €176,55
Alleenstaande van 20 jaar  €34,66  €173,30
Alleenstaande van 19 jaar  €26,56  €132,80
Alleenstaande van 18 jaar  €22,29  €111,45.

Hulp nodig bij uw financiën? 
Moeite om rond te komen en weet u niet waar dat aan ligt, of hoe 
je bepaalde zaken moet regelen en aanvragen? Heeft u schulden, 
bent u arbeidsongeschiktheid geworden, dreigt een faillisse-
ment? Kunt u uw huur niet meer betalen? Stapelen rekeningen 
zich op en vult u het ene gat met het andere?

Neem contact op met Larikslaan2 voor een afspraak met een consu-
lent. Zo nodig schuift ook een financieel hulpverlener van Stadsring51 
aan. Larikslaan2  werkt nauw samen met Stadsring51. 

Of misschien is SMS iets voor u?
Wanneer u moeite heeft met het op orde brengen en/of bijhouden 
van uw (financiële) administratie bieden de vrijwilligers van de SMS 
thuisadministratie een helpende hand. Indien nodig bij u thuis. 
Maak een afspraak via Larikslaan2: 033 303 44 44.

Kent u gezinnen waar geen geld is voor zaken 
die voor leeftijdgenootjes vanzelfprekend zijn? 

Kent u via school of in de buurt kinderen uit gezinnen waar te wei-
nig geld is voor bijvoorbeeld een fiets, een gezonde maaltijd of een 
traktatie voor een verjaardag? Dan kunt u de ouders attenderen op de 
mogelijkheden die op deze pagina staan.

Voedselbank Leusden 
Heeft u minder dan €220,- per maand voor 
levensmiddelen en kleding, dan komt u in 
aanmerking voor een voedselpakket via de 
Voedselbank.

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter 
beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als 

noodhulp voor mensen die een tijdje financieel 
echt niet rond kunnen komen.
Of voedselpakketten worden verstrekt, hangt af 
van het bedrag dat maandelijks overblijft voor 
voeding, kleding en dergelijke. Dit is het bedrag 
dat resteert nadat de vaste lasten zoals huur, 
gas/water/licht en verzekeringen zijn betaald.
Kijk op: www.voorleusden.nl

Is geld bij jou thuis een probleem?

Wil je graag sporten, muziek maken of heb je bijvoorbeeld een lap-
top nodig voor school? Maar groei je op in een gezin waar geld een 
probleem is? 
Neem contact op met Larikslaan2. Dat kan door een mail te sturen 
naar: info@larikslaan2.nl of bel 033 303 44 44.

TIP: Nieuwsbrief Leusden Bespaart

Zes keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Leusden Bespaart met in-
formatie over geldzaken, tips om te besparen en ideeën voor gratis of 
goedkope uitjes. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door een mail 
te sturen naar: leusdenbespaart@geldloketamersfoort.nl


