
       

Geen dak boven je hoofd? 
Dat kan iedereen gebeuren...
Het kan iedereen overkomen, 
je (t)huis kwijtraken of tijdelijk 
dakloos zijn. Bijvoorbeeld als je 
door een echtscheiding en con-
flicten niet met je partner onder 
één dak kunt leven. Of wanneer 
je als jongere (18+) door pro-
blemen thuis een periode moet 
overbruggen om zelfstandig te 
kunnen wonen. 

Gelukkig is er een oplossing
Mensen uit de gemeente 
Leusden die op zoek zijn naar 
een plek om op adem te komen 
en hun zaakjes te regelen kunnen 
zich aanmelden voor de time-out 
woning. Dit is een initiatief van 
De Raad van Kerken Leusden, 
Woningstichting Leusden en 
Lariks.

Over de time-out woning
De time-out woning is een 
gemeubileerde eengezinswoning 
aan de Ereprijshof in Leusden. In 
de woning is plek voor drie tot 
vier mensen. Iedereen heeft een 
eigen kamer. Keuken en badka-
mer deel je en er is een gemeen-
schappelijke woonkamer. 

De woning is uitsluitend voor 
inwoners van de gemeente 
Leusden die 18 jaar 
of ouder zijn. 

“Ik wist me geen raad meer en was 
dolblij met de kamer in de time-out 

woning. Het gaf me de kans mijn leven 
weer op de rit te krijgen.”

“We woonden er met z’n tweeën. In 
het begin zaten we vooral op onze 
eigen kamer. Maar dat veranderde. 

We aten samen en deelden onze erva-
ringen. We sleepten elkaar door een 

moeilijke periode.” 

“Nooit verwacht dat mij zoiets zou 
overkomen. Dankzij deze fijne, veilige 
plek en met wat hulp van Lariks heb 
ik in zes maanden een nieuwe start 

kunnen maken.”

Lees op de achterzijde over 
de kamers, de aanmelding en de kosten.



       

De kamers
Op de begane grond is een 
gezellig ingerichte gemeen-
schappelijke woonkamer. 
In de keuken is een koelkast, kook-
plaat en apparatuur zodat er zelf 
kan worden gekookt. 
Aan de woonkamer grenst een tuin 
die door de bewoners wordt onder-
houden. 
Op de eerste verdieping zijn drie 
royale kamers en op de zolder is een 
kleinere vierde kamer. De kamers zijn 
gemeubileerd. 

Kosten en aanmelden
Voor het gebruik van de time-out 
woning betaal je een bescheiden
all-in huur aan Woningstichting 
Leusden (WSL). 

Lariks beoordeelt of je gezien je situa-
tie in de woning kunt verblijven. Daar-
bij kijken ze ook naar de samenstelling 
van de bewoners. Je woont tenslotte 
onder één dak en deelt badkamer en 
keuken. 

Huurperiode
Je woont er maximaal zes maanden. 
Bij vertrek lever je de kamer op in de 
staat waarin deze werd aangeboden.

Informatie en aanmelden
Heb je tijdelijk onderdak nodig? En 
ben je 18 jaar of ouder? 
Neem contact op met Lariks.
Mail: info@lariks-leusden.nl 
of bel: 033 303 44 44 (op werkdagen 
tussen 9.00 - 12.30 uur).


