
Opstart activiteiten
Alleen wordt weer iets meer ‘samen’. Dit betekent 
onder andere dat er weer bijeenkomsten voor max. 
30 personen mogen worden georganiseerd. Lariks 
start weer met trainingen en activiteiten en ont-
moetingsplekken gaan open. Lees op deze pagina 
hoe je veilig ‘open’ gaat. 
Op Lariks website: www.sociaalplein-leusden.nl 
staat een overzicht van de trainingen en activiteiten 
die starten in juni zoals de Hier ben ik training voor 
groep 8.

Corona - Hulp nodig? 
Huiskamer van Leusden is de centrale plek voor 
vraag en aanbod. Boodschappen nodig? Medicijnen 
ophalen? Hond uitlaten? Bel op werkdagen tussen 
9.00 - 17.00 uur naar: 06 500 60 890, of mail naar: 
huiskamervanleusden@gmail.com. De Huiskamer 
heeft contact met de wijkverenigingen, met SNO, 
met AFAS, met het Maatjesproject, met Wens-
boomLeusden en allerlei andere partijen die klaar 
staan om te helpen. Dus schroom niet. Stel je vraag 
en de vrijwilligers gaan aan de slag. 

Veranderingen bij 
Lariks
 
Per 1 juni verandert de werkwijze van 
Lariks. De juiste zorg op de juiste plek, focus op preventie 
en verminderen van de zorguitgaven zijn belangrijke uit-
gangspunten. Nog sterker dan voorheen zal vroegtijdig 
worden bepaald wat er nodig is om inwoners weer op 
weg te helpen. Natuurlijk is een zorgvuldige inschatting 
van de vraag van de inwoner daarvoor noodzakelijk. Dit 
heet ook wel triage. Een van de belangrijke aanpassingen 
in de organisatie is dan ook versterking van die triage 
functie per juni 2020. 

Hester Frank (directeur Lariks): “In de gemeente Leusden 
hebben we welzijn en zorg onder één dak. Het dak van 
Lariks. Dat is best bijzonder en het biedt belangrijke voor-
delen. Want dankzij de combinatie beschikken we over 
een breed palet aan oplossingen en ondersteuning voor 
inwoners. Onze consulenten kennen dit aanbod en weten 
wat passend is om de inwoner weer op weg te helpen. 
Kan een vrijwilliger ondersteuning bieden? Is deelname 
aan een training een oplossing? Is de inwoner geholpen 
met een wekelijks bezoek aan een dagbestedingsactiviteit 
in De Bron? Of is individuele professionele ondersteuning 
noodzakelijk? 
De stelregel is: Waar het kán gebruik maken van de vrij 
toegankelijke voorzieningen. Waar het móet zorg op maat. 
Zo bieden we de zorg die nodig is en houden we met 
elkaar de zorg betaalbaar.” 

Wijzigingen inloopmomenten
Inwoners zijn welkom bij Lariks in Huis van Leusden en 
bij De Heelkom in Achterveld voor gratis informatie en 
adviesgesprekken. Om de zorguitgaven dáár te kunnen 
besteden waar ze nodig zijn is - in overleg met De Heel-
kom - kritisch gekeken naar de behoefte van inwoners. 
Oftewel wat zijn de drukste ochtenden. Vanaf 1 juli* is de 
inloop op:
• Inloop bij Lariks in Huis van Leusden op maandag, 

dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 
• Inloop bij De Heelkom op maandag en woensdag 

van 9.00 tot 12.30 uur.
 
Inloopmomenten op scholen
Na de zomervakantie starten de inloopmomenten voor 
gratis informatie en advies op alle basisscholen in Leus-
den en Achterveld weer. Ouders en leerkrachten zijn hier 
welkom met vragen over opvoeden en opgroeien.
Tot de start van de inloop op school zijn ouders/opvoe-
ders en leerkrachten voor informatie en advies vanaf 1 
juli* welkom tijdens de inloop bij Lariks en De Heelkom. 

* Start inloop per 1 juli is op basis van de huidige corona-
maatregelen.

Online contact
Online, via www.sociaalplein-leusden.nl, is er voor ie-
dereen de mogelijkheid vragen te stellen via een online 
intakeformulier. Na invullen volgt binnen drie werkdagen 
een reactie. 
Per mail is Lariks bereikbaar via info@lariks-leusden.nl. 
Telefonisch is Lariks via het centrale nummer: 033 303 
44 44 elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur voor inwoners 
bereikbaar.  

Meer weten over de 
onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl 
of neem contact op met Lariks.
033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30 uur)
info@lariks-leusden.nl

Let op: 
Er is geen inloop bij Lariks in Huis van Leusden en
geen Lariks inloop bij De Heelkom in Achterveld. 
Geen Lariks inloop op de basisscholen.
Geen uitleen van hulpmiddelen. 
Hulpmiddel nodig? Bel met Hulpmiddelencentrum 
Amersfoort: 033-4619191.
Geen spreekuren SMS.
Geen inloop bij Huiskamer van Leusden.

Cathelijne is 14 jaar, zit in 3 VWO en is een jonge 
mantelzorger. Haar broertje Onno is 12, maar heeft 
door een verstandelijke beperking het niveau van een 
3-jarige, hij kan niet praten en heeft autisme. 

“Ik houd veel 
van Onno en ben 
niet anders 
gewend”
“Ik weet dat ik een jonge 
mantelzorger ben, maar 
mijn zorg voor Onno is 

anders dan veel mensen denken bij het woord mantel-
zorg. Ik verschoon bijvoorbeeld niet zijn luiers, maar 
probeer hem wel te vermaken en ik moet me vooral 
aanpassen aan zijn gedrag. Hij bepaalt het ritme van de 
dag. Soms is dat wel moeilijk. Bijvoorbeeld als hij niet 
lekker in zijn vel zit en veel woede-uitbarstingen heeft. 
Maar we hebben ook veel lol samen.”

Thuis leren met Onno
Normaal gesproken gaat Onno doordeweeks naar een 
kinderdagopvang en een keer per maand logeert hij een 
weekend in een logeerhuis. De afgelopen maanden was 
alles anders door de corona-maatregelen. Cathelijne: 
“Thuis lessen volgen en huiswerk maken met Onno om je 
heen, valt niet altijd mee. Hij is gek op beeldschermen, zit 
tijdens lessen aan mijn toetsenbord of trekt mijn oor-
tjes eruit. De veranderingen maken hem ook onrustiger 
dan normaal. Terwijl hij net zo goed ging. Gelukkig kan 
hij sinds vorige week weer vijf dagen naar de opvang. 
Afgelopen zondag merkten we al dat het weer wat beter 
met hem gaat. Hij zat in boekjes te kijken en naar muziek 
te luisteren.” 

Af en toe is het zwaar
Vrienden en vriendinnen kennen Onno ook. “Ze zien de 
leuke en minder leuke kanten. Mensen die ons minder 
goed kennen, denken vooral dat het zwaar is. Dat is het 
af en toe ook, maar lang niet altijd. Een vriend van mij 
heeft ook een broertje met autisme en met hem praat ik 
er wel eens over. Het is herkenbaar hoe het bij hem en 
mij thuis soms gaat. Ik heb nog niet meegedaan aan een 
activiteit van Lariks voor jonge mantelzorgers, omdat ik 
te druk was met school, sporten en muziek. Maar mis-
schien doe ik dat binnenkort wel een keer. Eigenlijk best 
leuk.”

Week van de jonge mantelzorg
Overal in het land zijn activiteiten voor jonge mantelzor-
gers. Ook Lariks organiseert vandaag (woensdag 3 juni) 
een speciale middag in de tuin van Fort33. Jonge mantel-
zorgers zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Naast 
regelmatige activiteiten, is er in de gemeente Leusden 
voor jonge mantelzorgers (6 – 18 jaar) een compliment in 
de vorm van een waardebon. Deze bon is aan te vragen 
via www.sociaalplein-leusden.nl. Vragen over ( jonge) 
mantelzorg? Mail: mantelzorg@lariks-leusden.nl.

Al bijna 250 mensen gesproken
Toen werd besloten dat Huis van Leusden alleen s’och-
tends open zou zijn, bedacht Lilian, de baliemedewerker 
van Lariks, een zinvolle tijdsbesteding voor de middag: 
bellen met oud-klanten van Lariks die tot de corona risi-
cogroep behoren. “Gewoon om te vragen hoe het met ze 
gaat.”

Inmiddels heeft Lilian zo’n 250 mensen gesproken. Zo 
nodig leidt ze door naar de vrijwilligers van Huiskamer van 
Leusden. “Ik vraag altijd of het uitkomt, vertel meteen dat 
ik geen verkoper ben, maar namens Lariks bel om te vragen 
hoe het gaat. En eigenlijk vindt iedereen het leuk om ge-
beld te worden. De verhalen zijn soms verdrietig. Echtparen 
waarvan één dementie heeft en niet naar de dagbesteding 
kan bijvoorbeeld, of alleenwonenden die hun kleinkinderen 
zo missen. Maar over het algemeen redden mensen zich 
goed en is er veel hulp en vriendelijkheid in hun omgeving. 
Ik zit hier ook wel eens te gieren van het lachen. Zo vertel-
de een mevrouw dat ze van haar kinderen een schuifding 
moest kopen. Ik had geen idee waar ze het over had; het 
bleek om een tablet te gaan.”

Weer veilig open
Volgens richtlijnen van de rijksoverheid mogen wijkcentra 
en ontmoetingsplekken weer open vanaf 1 juni. Natuurlijk 
moet het wel veilig gebeuren. Voorwaarde voor heropening 
is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. 

Hulp nodig bij het maken van een protocol?
Op www.sociaalwerknederland.nl staan handige tips en een 
invulformulier. Heb je er ondersteuning bij nodig? 
Neem dan contact op met Lariks. Bel ons via: 033 303 44 44 
(op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur) en vraag naar Bea van 
Burgsteden of mail naar b.vanburgsteden@lariks-leusden.nl.

Succes voor vrijwillige 
belastinginvullers
Ondanks de corona maatregelen 
hebben de vrijwilligers belastingin-
vullers van de ouderenbonden en 
Sociaal Maatschappelijk Steunpunt 
(SMS) ruim 300 inwoners kunnen 
helpen met de belastingaangifte. Elk jaar verzorgen vrijwil-
ligers van de ouderenbonden onder coördinatie van Paul 
van Wegen en de vrijwilligers van SMS de belastingaangif-
te voor ouderen en (kwetsbare) inwoners. 

Piekdrukte tijdens corona
Net toen dit jaar de piekperiode van afspraken was, werden 
de coronamaatregelen afgekondigd. Alle afspraken moesten 
worden afgezegd en er moesten andere oplossingen worden 
bedacht. De vrijwilligers gingen voortvarend aan de slag. In 
overleg met de coördinator van Lariks werd een aangepaste 
werkwijze ontwikkeld. Het merendeel van de aangiftes is met 
een machtigingscode op afstand afgerond. Voor een kleine 
groep waarvoor dit niet haalbaar bleek is uitstel aange-
vraagd en wordt een nieuwe afspraak gemaakt wanneer de 
richtlijnen dit toelaten. 

Complimenten van de wethouder
Wethouder Erik van Beurden is onder de indruk: “Wat een 
mooi resultaat. Onder deze omstandigheden iedereen toch 
kunnen helpen bij haar of zijn aangifte vind ik echt een pres-
tatie. Mooi dat in deze tijd SMS en ook onze andere vrijwilli-
gersorganisaties zoveel inzet en veerkracht laten zien!”

Nog aangifte doen? U kunt nog steeds bellen naar Lariks 
als u vragen hebt over de belastingaangifte. Voor mensen 
met een AOW uitkering én een aanvullend pensioen kan 
het voordelig uitpakken om toch aangifte te doen, ook al 
hebben ze geen oproep gekregen van de belastingdienst. 
Mensen met een AOW en hoge zorgkosten kunnen mogelijk 
ook een tegemoetkoming krijgen. 
Heeft u geen aangifte gedaan? Laat dan narekenen door 
één van de vrijwillige belastinginvullers of u recht heeft op 
teruggave. Bel met Lariks 033-303 44 44

Mooi voorbeeld 
van samenwerking 

tussen 
vrijwilligers en 
professionals
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