
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 werkda-
gen 9.00 - 12.30 uur). Mailen kan ook: info@lariks-leus-
den.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. 

Ook geldzorgen? Of moeite met rondkomen?
Heeft u vragen of zorgen over geld? Heel begrij-
pelijk, nu boodschappen en energie duur zijn. Het 
lukt u misschien niet meer om de sportles van uw 
kind of de zorg- of energiekosten te betalen. U 
bent niet de enige. Er is niets om u voor te scha-
men. Blijf er niet mee rondlopen. 

Er is gratis hulp en er zijn regelingen om u te 
helpen als u een laag inkomen heeft of een goed 
inkomen, maar hoge vaste lasten, waardoor u 
weinig geld hebt.

Blijf er niet mee rondlopen! 
Kom in actie! Er is gratis hulp. 

Hulp bij laag inkomen

Heeft u te weinig geld voor 
uw kinderen? 

Vanaf 1 november kunt u ook met 
een hoger inkomen gebruik maken 
van het Kindpakket en de voorzieningen van Jeugd-
fonds de Boom. Deze hulp is ook voor inwoners die een 
schuldhulpverleningstraject volgen.

Hulp via Kindpakket gemeente Leusden
• Een vergoeding voor luiers voor kinderen tot 3 jaar.
• Een kledingbon voor schoolgaande kinderen van 

4-18 jaar.
• Een schoolkostenbon voor kinderen die naar de 

brugklas gaan (voor b.v. tas, rekenmachine, etui).
• Een meedoenbijdrage voor leerlingen in de boven-

bouw van het voortgezet onderwijs.
• Huiswerkbegeleiding voor leerlingen voortgezet 

onderwijs.

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

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

voor de kosten van sport, muziek of een hobby.
• Kinderen van 4 tot 18 jaar: één keer per jaar ver-

goeding van de kosten van deelname aan een 
vakantiekamp.

• Kinderen op de middelbare school: vergoeding 
voor ouderbijdrage school, laptop, excursie.

Hulp nodig bij het aanvragen?
Kom naar inloopspreekuur SMS in Huis van Leusden. Of 
maak een afspraak via Lariks: 033 303 44 44. 

Inkomensgrenzen per 1 november 2022
• Alleenstaande ouder 18, 19, 20 jaar: € 780,45
• Getrouwd, beide echtgenoten 18 ,19, 20 jaar: € 1.228,16
• Getrouwd een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 

echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.964,61
• Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar: € 1.967,07
• Getrouwd, beide 21 jaar oof ouder: € 2.250,86
• Alleenstaande ouder, pensioengerechtigd: € 2.144,17
• Gehuwden die niet met een andere meerderjarige 

persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun 
hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de 
pensioengerechtigd is: € 2.374,31.

Kijk op: www.rondkomeninleusden.nl voor informatie 
over wat wel en wat niet als inkomen telt.

Hulp bij geldzorgen

SMS helpt graag en gratis

Bij SMS (Sociaal Maatschappelijk Steun-
punt) werken getrainde vrijwilligers. Er is 
een inloopspreekuur voor korte vragen (max 20 min.) in 
Huis van Leusden.
• Maandag tussen 14.00 en 15.00 uur
• Dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur
• Donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur

Langere vraag? Maak een afspraak via Lariks 033 303 
44 44 (werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur)

De SMS vrijwilligers kunnen helpen bij:
• Uitleg van brieven
• Treffen van betalingsregelingen voor kleine en en-

kelvoudige schulden
• Invullen van allerlei formulieren (Jeugdfonds, lenin-

gen enzovoort)
• Aanvragen van uitkeringen
• Aanvragen of wijzigen van toeslagen
• Simpele bezwaarschriften
• Ordenen van de administratie bij u thuis (op af-

spraak)
• Hulp bij aangifte inkomensbelasting

Hulp bij hoge 
energiekosten
Als u een laag inkomen heeft kunt u 
in 2022 en 2023 een extra energie-
toeslag van € 1.300,- krijgen. U kunt 
via de website van gemeente Amersfoort een aanvraag 
doen.

Hulp nodig bij uw aanvraag? 
Maak een afspraak met SMS (Sociaal Maatschappelijk 
Steunpunt). Bel hiervoor met Lariks: 033- 303 44 44 (van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.30 uur).

“Blijf niet ploeteren in je 
eentje, vraag hulp” 
Dat is de boodschap van schuldhulpverlener Lilian 
Kooistra van Stadsring51 en consulent Annelies Bras-
jen van Geldloket. Stadsring51 en Geldloket bieden 
gratis hulp aan inwoners van de gemeente Leusden.
 
Besparen
Bij Geldloket kunt u terecht met alle vragen over geld, 
bijvoorbeeld als u moeite hebt met rondkomen. An-
nelies: “Het is knap lastig als je ineens met veel hogere 
kosten zit dan je gewend was. Je kan niet doen alsof al-
les hetzelfde is gebleven. Je moet je gedrag veranderen, 
besparen dus! Iedereen weet hoe moeilijk dat is. 
Wij checken altijd of iemand het geld krijgt waar hij 
recht op heeft. Veel mensen laten geld liggen. Niet 
iedereen is op de hoogte van alle regelingen, voor-
zieningen en toeslagen.” Ook adviseert de consulent 
over mogelijkheden om te besparen. Na de afspraak bij 
Geldloket weten mensen wat zij kunnen doen om grip 
te houden op hun financiën.

Achterstanden
Heeft u al achterstanden of schulden, dan kunt u het 
beste aankloppen bij Stadsring51. Lilian: “Vraag hulp 
als het niet meer lukt om de betalingsregelingen na te 
komen. De achterstanden gaan niet uit zichzelf weg. 
Uiteindelijk gaan schulden je leven beheersen.” 

Gratis hulp 
De dienstverlening van Stadsring51 en Geldloket is 
gratis. Lilian: “Na aanmelden krijg je weer grip op de 
situatie. Je merkt dat er ook voor jouw situatie oplossin-
gen zijn. Dit geeft snel meer rust.” 
 
Afspraak met Stadsring51 via www.stadsring51.nl of 
kom langs in Amersfoort (Stadsring 51) tijdens kantoor-
uren. Bel 033 4600 600 of mail naar info@stadsring51.nl.

Afspraak met Geldloket via www.geldloket.nl. Bel 033 
800 99 70 of stuur een e-mail naar info@geldloket.nl. 

Also money worries? Or trouble 
getting around? 

No reason to be ashamed. Don’t keep walking around 
with it! There is free help. In the municipality of Leusden 
there are many options to support you. 
Ask someone to translate this page or call Lariks for 
advice: 033 303 44 44, or mail: info@lariks-leusden.nl. 

“Elke maand kom ik tekort. Nu los ik het op 
met spaargeld. Maar wat als de 

wasmachine stuk gaat?”

Ligt u ook wakker van geldzorgen? 
Er zijn regelingen en er is gratis hulp. Kijk op 

www.rondkomeninleusden.nl.

Mijn zoon gaat op schoolkamp, mijn 
dochter heeft een laptop nodig. 

Maar waar betaal ik het van?

U kunt een vergoeding krijgen voor de 
kosten. SMS helpt u graag en gratis!

Voedselbank Leusden

Heeft u weinig geld voor voedsel? 
Dan komt u mogelijk in aanmer-
king voor een voedselpakket. 
Aanmelden via: 
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 gesprek om na te gaan of u in 
aanmerking komt.

Annemieke de Kruijf 
en Annelies Brasjen 
van Geldloket.

Lilian Kooistra en 
Natascha Steine van 
Stadsring51

Kijk ook op: www.rondkomeninleusden.nl 
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