
KIES groep: Voor kinderen 
die een echtscheiding heb-
ben meegemaakt

Als ouders wil je dat de kinderen zich 
goed voelen, ondanks de echtschei-
ding. Is daar hulp bij nodig, dan is 
er KIES. Meedoen aan KIES helpt 
problemen te voorkomen of te be-
perken. Zoals een zwakke band met 
ouders, slechte schoolprestaties of 
minder zelfvertrouwen.

27 september start een nieuwe groep
De groep is voor kinderen tussen 8 
en 12 jaar. Deelname is gratis voor 
inwoners van de gemeente Leusden. 

Is er thuis stress? Dan is Bij 
Kameleon Thuis er voor uw 
kind. 

Is een gezinslid langdurig ziek, zijn 
er geldzorgen of conflicten thuis, of 
zorgen andere zaken voor stress? 
Dan is Bij Kameleon Thuis een fijne 
plek voor kinderen. In de groep leren 
ze omgaan met de situatie en mer-
ken ze dat ze niet de enige zijn waar 
thuis iets is. 
3 oktober start een nieuwe groep. 

Hier ben ik! - zelfvertrouwen

5 oktober start een Hier ben ik! 
training voor 9 - 12 jaar. Veel kinde-
ren kunnen een steuntje in de rug 
gebruiken. Omdat ze bijvoorbeeld 
verlegen of onzeker zijn, moeite heb-
ben om voor zichzelf op te komen of 
het lastig vinden om contact te leg-
gen. Hier ben ik! leert kinderen met 
sport, spel en oefeningen, steviger in 
hun schoenen te staan, weerbaarder 
te worden en meer plezier te beleven 
aan sociale contacten. 

Als u het (even) niet alleen redt
Iedereen met vragen of zorgen is welkom bij ons!

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeen-
te Leusden. Wij helpen inwoners weer op weg. We 
geven (kosteloos) informatie en advies en bieden 
passende oplossingen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Zo nodig zorgen we voor individuele 
ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Meer weten? Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem 
contact op met Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 
9.00 - 12.30 uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Wilt u een gesprek met een consulent van Lariks? 
Maak een afspraak via 033 303 44 44 (op werkdagen 
tussen 9.00 - 12.30 uur) of stuur een mail 
naar info@lariks-leusden.nl. Bij De Heelkom in Achter-
veld bent u op afspraak welkom op maandag en woens-
dagochtend. Vanaf 8.30 uur kunt u bellen voor een af-
spraak diezelfde ochtend. 

Voor uw kind (en u zelf)

Wordt het huishouden u teveel? 
Tijd voor een oplossing!
Als huishoudelijke klussen u minder makkelijk afgaan, 
zijn er mogelijkheden om ze toch gedaan te krijgen. 
Misschien heeft u iets aan deze tips!

Begin met bedenken wat er in uw huishouden moet ge-
beuren en hoe vaak. Zo krijgt u overzicht. Sommige klus-
jes komen dagelijks terug, zoals de afwas. Andere klusjes 
kunnen wekelijks worden gedaan. Doet u uw huishoude-
lijke klusjes op een bepaalde dag? Als u ze verspreidt over 
de week, kost het minder inspanning.  Ook kunt u handig-
heidjes bedenken die u helpen minder werk te hebben, 
zoals:
- Een kruimeldief zodat u minder vaak hoeft te stofzuigen.
- Aluminiumfolie of kranten op de keukenkastjes.
- Gebruik een plumeau. Dan hoeft u ook niet op een   
  trapje te staan. Wel zo veilig.
- Doe de ramen met een vezeldoekje met enkel wat water.
- Woont u met z’n tweeën, doe het huishouden gezellig   
   samen. 
Meer tips? www.lariks-leusden.nl/huishoudelijke-hulp.

“Mijn vrouw en ik doen de wekelijkse huishoudelijke 
klussen samen. Mijn vrouw sopt, doet de was en stoft, ik 
stofzuig. Omdat mijn vrouw niet kan bukken, neem ik 

het onderste sopwerk van haar over en ik heb van haar 
geleerd hoe ik de ramen kan lappen. Radio 4 aan en 

tussendoor samen een bakkie.”

“Tip van mijn fysiotherapeut: 
Schoonmaken kan ook anders. Nu doe ik elke dag iets en 

blijf ik in beweging. Goed voor mijn lijf en mijn hoofd.”

Huishoudelijke hulp
Natuurlijk kunt u ook hulp inschakelen. Van familie, bu-
ren of via een particuliere aanbieder van huishoudelijke 
hulp. Bij Lariks kunt u een lijstje opvragen met tips. Of 
kijk op: www.lariks-leusden.nl/huishoudelijke-hulp.
Voordeel van zelf huishoudelijke hulp regelen en beta-
len, is dat u bepaalt wat er wordt schoongemaakt, hoe 
dit gebeurt en wanneer uw hulp komt.

Voor wie is hulp via de Wmo?
De gemeente Leusden vindt het belangrijk dat er hulp 
wordt gegeven aan mensen die het écht nodig hebben. 
Dat geldt ook voor hulp bij het huishouden. Via de 
Wmo worden mensen geholpen die zelf hun huishou-
den niet meer kunnen doen, en hulp niet zelf kunnen 
regelen en betalen. Sinds de landelijke invoering van 
een vast tarief krijgen zij huishoudelijke hulp via de 
Wmo voor €19,-per maand. Voor inwoners met een 
minimuminkomen is de hulp gratis. 

Toenemende vraag om huishoudelijke hulp
Het aantal mensen dat bij Lariks huishoudelijke hulp 
via de Wmo aanvraagt, neemt sterk toe. Dat heeft te 
maken met de vergrijzing, maar ook met het tarief. De 
praktijk leert dat bijna de helft van de nieuwe aanvra-
gers voldoende geld heeft om zelf huishoudelijke hulp 
te betalen. 

‘Huishoudelijke hulp via de Wmo is geen luxe product, 
het is broodnodig.’

Ook de organisaties die huishoudelijke hulp bieden, 
zien een toename. Anja Altena, directeur van ANJA 
Assisteert. “We hebben vacatures openstaan en het 
is vaak een puzzel om het rond te krijgen met ons 
personeel. Maar, hoe ingewikkeld het ook is, we laten 
niemand in de kou staan. Ik zeg altijd: huishoudelijke 
hulp via de Wmo is geen luxe product, het is broodno-
dig. Vaak is het een grote stap om te accepteren dat je 
niet meer alles zelf kunt doen. Het is fijn dat we deze 
mensen kunnen helpen. Daar halen onze medewerkers 
voldoening en werkplezier uit. 
Er zijn ook mensen die hulp via de Wmo wèl als een 
luxe product zien. Zij zetten bijvoorbeeld onze mede-
werkers onder druk om meer uren per week te komen, 
of om de schuur op te ruimen. Als je dat wiilt, moet 
je op een andere manier hulp regelen. Dat is niet de 
bedoeling van huishoudelijke hulp via de Wmo.”

“Als mantelzorger doe ik heel veel voor mijn moeder. 
Gelukkig ontlast Lariks mij; mijn moeder heeft 

huishoudelijke hulp via de Wmo gekregen.”

Mensen die het nodig hebben, helpen we graag!
Om te kunnen beoordelen of de inzet van hulp via
de Wmo passend is, gaan consulenten van Lariks in ge-
sprek met de inwoner(s) en vaak gaan ze ook op huis-
bezoek. “Zo krijgen we een goed beeld van de situatie 
en de zelfredzaamheid van de inwoner. Als je langer 
zelfstandig wilt kunnen wonen, is een leefbaar huis 
belangrijk. Kwetsbare mensen kunnen dat niet altijd zelf 
regelen. Het is fijn dat we dan de mogelijkheid hebben 
om huishoudelijke hulp in te zetten via de Wmo. Zo 
kunnen we mensen helpen die het écht nodig hebben.”

Aan de slag als huishoudelijke hulp?

De behoefte aan nieuwe medewerkers 
leeft niet alleen bij ANJA Assisteert. Ook 
andere aanbieders zoals Centraalzorg 
en Docura Thuiszorg zijn hard op zoek 
naar mensen om aan de toenemende 
vraag te voldoen. Ervaren krachten, 
maar ook jongeren die een tussenjaar 
hebben, zijn van harte uitgenodigd om 
te solliciteren. Kijk op de websites van 
de organisaties voor het aanbod.

“We hebben het eerder gesteld: Als gemeente kunnen we niet voor iedere 
oudere de huishoudelijke hulp betalen. Dat zou leiden tot bezuinigingen 

die juist de mensen raken die de hulp het hardste nodig hebben. Wat 
we nu zien is dat door de toenemende vraag niet alleen de financiën 

onder druk staan, maar dat er ook een tekort dreigt aan huishoudelijk 
medewerkers. We willen voorkomen dat er geen hulp beschikbaar is voor 

mensen die de hulp écht nodig hebben. Daarom onderzoekt Lariks of 
huishoudelijke hulp via de Wmo passend is én vragen we inwoners zelf 

ook kritisch te zijn. Bent u écht afhankelijk van huishoudelijke hulp via de 
Wmo? Of kunt u het zelf regelen en betalen? Alleen samen houden we de 

zorg betaalbaar én beschikbaar voor mensen die het nodig hebben.”

Patrick Kiel, wethouder gemeente Leusden

Youngster Jam
Fort33 en Lariks maken vanaf 1 september het podium 
vrij voor een te gekke wekelijkse jamsessie voor 
jongeren!

Speel jij een instrument? Hou je van zingen, rappen of 
beats maken? Wil jij je muzikaal verder ontwikkelen? Kom 
dan gezellig langs om lekker met elkaar te jammen onder 
leiding van twee enthousiaste hosts: Sebastiaan en Paolo.
Er is een volledige backline aanwezig en er wordt iedere 
sessie gezorgd voor mooi licht en geluid, zodat er iedere 
keer weer een kleine show kan worden gegeven.

Vanaf 1 september, elke donderdag van 19.00 - 22.00 uur 
voor jongeren, 12 t/m 20 jaar. Deelname is gratis. Meer 
info: www.fort33.nl.

Meer informatie over de trainingen en groepen en/of aanmelden?
Kijk op: www.lariks-leusden.nl/kinderen-jongeren/ 
of bel Lariks: 033 303 44 44
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