
VOOM - Vrijwillige Ondersteuning Op Maat 
voor volwassenen en gezinnen 

Voor gezinnen/kinderen
Home-start Leusden (Humanitas) Een vrijwilliger 
bezoekt wekelijks een gezin dat tijdelijk een steuntje in 
de rug kan gebruiken van een ervaren opvoeder. Doel: 
vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, verster-
ken van het sociale netwerk, aandacht geven aan de 
kinderen.

www.home-start.nl/leusden
Marianne ter Maat
06 511 06 776 m.terMaat@humanitas.nl

Homies (St. Present) Homies is een laagdrempelige 
manier van ondersteuning aan gezinnen/kinderen in 
perioden van zorg. Deze ondersteuning kan geboden 
worden door een kind af en toe aan te laten sluiten bij 
gewone dagelijkse dingen, zoals: een keer mee-eten, 
spelen in en om het huis etc. Gezinnen geven aan hoe 
ze willen helpen en wij zoeken daar een passende 
hulpvraag bij.

www.presentamersfoort.nl
Arjanne Wassens
06-11490182 arjanne.wassens@presentamersfoort.nl

Gezinsparaplu (Gezinshuis Kracht van Verschil)
Er wordt ondersteuning geboden voor pleegouders/
gezinsouders waarbij er bijvoorbeeld hulp is in en om 
het huis, weekend pleegzorg en een maatje voor een 
pleegkind. En ondersteuning van kinderen met als doel 
voorkomen dat een pleegkind weer naar een ander 
gezin moet.

www.krachtvanverschil.nl
Henry Koopman
06 – 42557154 info@krachtvanverschil.nl

Voorlees Express Leusden (Bibliotheek Eemland en 
Gilde Leusden)
Voor kinderen van 3 t/m 8 jaar met een taalachter-
stand, komt er 20 weken lang een vrijwilliger bij het 
gezin langs, om middels voorlezen de taal- en leesom-
geving thuis te verrijken en ouders hierin te ondersteu-
nen. Het accent ligt op leesplezier.
www.voorleesexpress.nl/locatie/leusden
Jessica Jager/Christien Stoeten
06 29603816 voorleesexpress@gildeleusden.nl

Coach4You (Gilde Leusden) Voor kinderen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overstap 
naar de brugklas. De coach werkt samen met het kind 
aan motivatie, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 
Aanmelden kan via de groep 8 leerkracht. 
www.gildeleusden.nl/coach4you-2
Jacqueline Riphagen of Conny van der Bijl
coach4you.gildeleusden@gmail.com

In de gemeente Leusden zijn diverse vrijwilli-
gersinitiatieven, waarbij vrijwilligers gekoppeld 
kunnen worden aan volwassenen of gezinnen 
met kinderen. 

Het kan gaan om (tijdelijke) ondersteuning of 
om het brengen van gezelligheid en emotionele 
steun voor mensen die eenzaamheid ervaren.

Voor volwassenen
Maatjesproject Leusden (Lariks) Een maatje komt 
eens in de twee weken op bezoek. De vrijwilliger 
brengt gezelligheid en een luisterend oor. Mogelijkhe-
den zijn: thuis een kopje koffie drinken, samen wan-
delen of uitjes ondernemen. Regelmatig wordt toege-
werkt naar een doel.

www.lariks-leusden.nl
Monique Koch of Fiona Kröder 
033 303 4444 maatjesproject@lariks-leusden.nl

Zonnebloem Leusden Vrijwilligers brengen bezoeken 
aan mensen, jong en oud, met een fysieke beper-
king die hierdoor dreigen te vereenzamen. Naast het 
bezoekwerk organiseert De Zonnebloem ook gezellige 
activiteiten, zoals een boottocht of een uitje naar een 
museum. 

https://www.zonnebloem.nl/leusden
Ita Verweij
06 18694891 zonnebloemleusden@gmail.com

Maatjesproject dementie (Lariks)
Voor mensen met beginnende geheugenproblemen 
zijn er maatjes die wekelijks op bezoek komen. De vrij-
williger brengt gezelligheid en is vaak een grote steun 
voor de mantelzorgers.
www.lariks-leusden.nl
Helena Linneweever of Fiona Kröder
033 303 4444 
maatjesproject.dementie@lariks-leusden.nl

Taalcoach (Gilde Leusden)
Het project SamenSpraak is gericht op anderstaligen 
die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheer-
sen. De taalcoach en anderstalige komen doorgaans 
één keer in de week bij elkaar.
www.gildeleusden.nl/samenspraak
Anke de Jong of Dineke Pals
samenspraakleusden@gmail.com

Kijk ook op: www.lariks-leusden.nl voor meer 
informatie over VOOM
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