
U bent welkom bij Lariks 
In Huis van Leusden aan ‘t Erf 1. 

Meer weten over de onderwerpen op deze pagina? 
Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl 
of neem contact op met Lariks.
‘t Erf 1 | 3831 NA Leusden
033 303 44 44 | info@lariks-leusden.nl

Openingstijden Lariks (in Huis van Leusden):
Inloop: elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 
Adviesgesprekken op afspraak: 
elke werkdag van 9.00 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 

Voedselbank Leusden
Heeft u minder dan €235,- per maand voor le-
vensmiddelen en kleding? Dan komt u in aanmer-
king voor een voedselpakket via de Voedselbank. 

Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor 
mensen die een tijdje financieel echt niet rond kun-
nen komen. Of voedselpakketten worden verstrekt, 
hangt af van het bedrag dat er maandelijks is voor 
voeding, kleding en dergelijke. Dit is het bedrag dat 
overblijft nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/
liht en verzekeringen zijn betaald. 
Meer weten over de Voedselbank en/of aanmelden? 
Kijk op: www.voedselbankleusden.nl.
U kunt zich ook op vrijdag tussen 10.30 en 11.45 uur 
aanmelden in de hal van Gereformeerde Kerk ‘De 
Koningshof’ – De Blekerij 33 in Leusden. Daar worden 
dan uw gegevens genoteerd. 
Na aanmelding krijgt u een afspraak voor een toela-
tingsgesprek, om te kijken of u in aanmerking komt. 

Financiële hulp in Huis van Leusden
Heeft u vragen over geldzaken of uw inkomen? 
Wij helpen u graag (en gratis)! Lees hieronder hoe.

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS)
Hulp van vrijwilligers bij:
• Uitleg van brieven.
• Invullen van allerlei formulieren (Jeugdfonds, Digi-D, 

enzovoort).
• Aanvragen van uitkeringen.
• Aanvragen of wijzigen van toeslagen.
• Simpele bezwaarschriften.
• Treffen van betalingsregelingen voor kleine en enkel-

voudige schulden.
• Ordenen van de administratie bij u thuis (op afspraak).
• Hulp bij aangifte inkomensbelasting

U bent welkom tijdens het SMS inloopspreekuur, elke 
maandag en donderdag van 13.00 – 15.00 uur (zonder 
afspraak) in Huis van Leusden.
Meer informatie of een afspraak maken voor het be-
lastingspreekuur? Neem contact op met Fiona Phelipa, 
f.phelipa@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44.

Geldloket (www.geldloket.nl)
Verandert er iets in uw lecen, dan kan dit ook gevolgen 
hebben voor uw financiën. Geldloket helpt u financieel 
fit te blijven. U kunt er gratis terecht voor onafhankelijk 
advies, bijvoorbeeld over:
• Uit elkaar gaan (echtscheiding)
• Beter rondkomen
• Arbeidsongeschiktheid
• Gezin
• Werkloosheid
• Pensioen
• Eigen onderneming
In Huis van Leusden is er iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur een afsprakenspreekuur. Maak wel eerst even een 
afspraak via: www.geldloket.nl of bel: 033 800 99 70.

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
Gratis hulp van een SJD-er bij:
• Complexe aanvragen
• Ingewikkelde bezwaarschriften
• Vragen waarbij juridische kennis nodig is

Vragen die vaak gesteld worden gaan over consumenten-
recht, huurrecht, arbeidsrecht en het sociale zekerheids-
recht (uitkeringen). Afspraken op maandag of donderdag. 
Kijk op www.stadsring51.nl. Tel: 033 4600 600.

Schuldhulpverlening
Wanneer u schulden heeft, kunt u het beste zo snel mo-
gelijk in gesprek gaan met de schuldhulpverlening. Samen 
met uw schuldhulpverlener beslist u welke oplossing het 
meest geschikt is voor uw situatie. Bijvoorbeeld budget-
coaching of een schuldenregeling. Soms zijn een paar 
gesprekken al voldoende om weer verder te komen.
Maak een afspraak via www.stadsring51.nl 
of bel 033 4600 600. 

Liever chatten?
Zowel via www.geldloket.nl als via www.stadsring51.nl 
kunt u (anoniem) via een chatbericht uw situatie 
voorleggen aan een financieel hulpverlener. 

Wat is er aan financiële ondersteuning?
Heeft u een inkomen rond het sociaal minimum?
Dan zijn er mogelijkheden voor financiële
ondersteuning.

Regelingen Rijksoverheid. Voorbeelden zijn: 
zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kin-
deropvangtoeslag, AIO aanvulling op een AOW onder 
de bijstandswet. Kijk op: www.berekenuwrecht.nl of u 
hiervoor in aanmerking komt.

Regelingen/bijzondere bijstand gemeente
Leusden. Voorbeelden zijn:
• vergoeding voor onverwachte en noodzakelijke-

zorgkosten
• vergoeding voor noodzakelijke aanschaf van 

witgoed (zoals wasmachine, koelkast, fornuis of 
stofzuiger)

• tijdelijke vergoeding van woonkosten bij plotselinge
• inkomensdaling
• jaarlijkse vergoeding bij een langdurig laag inko-

men (drie jaar of langer)
• kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Wilt u weten of dit voor u geldt? Doe een aanvraag
via www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering
of mail naar socialezekerheid@amersfoort.nl (vermeld 
uw burgerservicenummer, adres en evt cliëntnummer).

Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten
gemeente Leusden (TCZB). 
U kunt een jaarlijkse tegemoetkoming aanvragen. In 
2018 was het bedrag: € 180,- Vanaf 1 oktober kunt u 
een aanvraag doen voor een tegemoetkoming over 
2019. 

Jeugdfonds De Boom. 
• Kinderen van 2 t/m 4 jaar: vergoeding van de kos-

ten van 2 dagdelen peuterspeelzaal.
• Kinderen van 4 tot 18 jaar: één vergoeding per jaar 

voor de kosten van sport, muziek of een hobby.
• En één maal per jaar vergoeding van de kosten van 

deelname aan een vakantiekamp. 
• Kinderen op de middelbare school kunnen via 

Jeugdfonds De Boom een laptop en schoolkosten 
vergoed krijgen. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding mag 
uw maandinkomen maximaal zijn: 
• € 1.905,- (130% incl. vakantietoeslag) voor gehuw-

den/samenwonenden
• € 1.333,- (130% incl. vakantietoeslag)
Het eigen vermogen mag maximaal € 12.240,- zijn.  
Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl of bel Lariks.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de 
financiële ondersteuning? 
Kom dan naar het inloopspreekuur van SMS op 
maandag en donderdag van 13.00 - 15.00 uur in 
Huis van Leusden.

Ziet u door de bomen het bos niet meer?

Zorgen financiële zorgen voor spanningen in uw 
gezin? Weet u zich geen raad ondanks de tips en 
mogelijkheden die op deze pagina staan genoemd? 
Kom dan langs bij Lariks tijdens de inloop op werk-
dagen van 9.00 - 12.30 uur of bel 033 303 44 44 
voor een afspraak.  

Wil u uw kind(eren) laten 
sporten, muziek maken 
of is er bijvoorbeeld 
een laptop nodig voor 
school? Maar is geld een 
probleem in uw gezin?
Neem contact op met 
Lariks. Dat kan door 
een mail te sturen naar: 
info@lariks-leusden.nl of 
bel 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 weinig geld is voor bijvoorbeeld een fiets, een 
gezonde maaltijd of een traktatie voor een verjaar-
dag? Dan kunt u de ouders attenderen op de moge-
lijkheden die op deze pagina staan.

Is geld thuis een probleem?

Thema-avond over zakgeld
Op 26 maart is er in samenwerking met Stadsring 
51 een thema-avond over zakgeld voor ouders
van kinderen (10+). Wat is een redelijk bedrag? 
Wat spreek je af over het telefoonabonnement? 
Moet dat van het zakgeld? etc. 

Entree is gratis. Wel even aanmelden via 
www.sociaalplein-leusden.nl of bel: 033 303 44 44
Locatie: Fort33, Bavoortseweg 25, 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
 

Rondkomen 
in Leusden
Geen geld voor kleding, geen geld om lid 
te zijn van een sportclub, geen geld voor 
een verjaardagsfeestje, geen geld voor een 
laptop van school en geen geld voor een 
gezonde maaltijd...

Kinderen die in armoede leven, kunnen niet onbezorgd 
opgroeien: financiële nood bezorgt het hele gezin 
stress. Meedoen met andere kinderen is voor hen niet 
vanzelfsprekend en wanneer hun ouders boos of ver-
drietig zijn, voelen sommige kinderen zich schuldig. 

Op deze pagina leest u hoe u in de gemeente Leusden 
kunt worden geholpen als er financiële zorgen zijn in 
uw gezin. 

TIP Red lekker eten en laat het niet weggooien
Download de gratis app Too Good To Go en red 
tegen een zacht prijsje lekker eten van bijvoorbeeld 
bakkers, groentewinkels en restaurants dat anders aan 
het einde van de dag wordt weggegooid. 
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