Nieuws over zorg, welzijn,
opvoeden en opgroeien
Geweld hoort nergens thuis
In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op
in onveilige gezinssituaties. Dat is gemiddeld één
kind per klas! Bedenk dat één persoon die in actie
komt al genoeg kan zijn om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.
Vermoeden van kindermishandeling?
Als u het gevoel heeft dat er in een gezin of met een
kind iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent
waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien
wel de eerste die wat doet. Wat kunt u doen? Kindermishandeling is een moeilijk en gevoelig onderwerp
om bespreekbaar te maken, maar erover praten is wel
belangrijk. Benoem wat u ziet of merkt, maar doe geen
aannames. Heeft een kind vaak blauwe plekken, zeg dan
bijvoorbeeld alleen ‘Mij valt op dat...’ Ziet u op tegen
zo’n gesprek, dan kunt u advies vragen aan Veilig Thuis
via 0800-2000.
Ook kunt u contact opnemen met Larikslaan2 en de situatie bespreken. De consulenten van Larikslaan2 werken
volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk
Geweld.

Vertel uw verhaal!

Hoe is het om in de
gemeente Leusden te
wonen? Heeft u mooie ervaringen, voorbeelden van saamhorigheid? Ideeën
hoe het anders of beter kan? Dit is uw kans om het
te vertellen. De gemeente wil zoveel mogelijk verhalen ophalen bij Leusdenaren om te gebruiken als
input voor het beleid over samenleven in Leusden.
Voorbeelden van verhalen:
‘Mijn overburen hebben jarenlang op mijn buurman
gelet. Hielpen hem bij ingewikkelde post, gingen mee
naar het ziekenhuis. Toen wij lekkage hadden, kwamen
er meteen buren helpen. Dat is voor mij saamhorigheid.”
“Ik woon al 27 jaar met plezier in mijn straat. We staan

Is het bij u thuis niet veilig voor de kinderen?
Kun je als ouder je kinderen geen veilig thuis bieden?
Praat erover met de huisarts of met iemand die u
vertrouwt: uw broer, zus, een goede vriendin of de
buurvrouw. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen
met Larikslaan2.
Voel je je thuis niet veilig?
Als je zelf mishandeld wordt,
dan wil je waarschijnlijk maar
een ding: Dat het thuis weer
fijn en veilig wordt. Dat kan
alleen als je er over praat
zodat jij en je ouders hulp kunnen krijgen. Je kunt bijvoorbeeld bellen met de Kindertelefoon (0800 0432) en je verhaal vertellen.
Of neem contact op met Kim de Groot van Larikslaan2.
De afspraak hoeft niet per se plaats te vinden bij Larikslaan2. Als je het bijvoorbeeld prettiger vindt om Kim te
spreken bij Fort33, dan kan dat ook. Haar mailadres is:
k.degroot@larikslaan2.nl of bel 033 303 44 44.

voor elkaar klaar als het nodig is.”
“We zouden een nieuwe hangplek krijgen, er is van alles
beloofd, maar tot nu toe komt er weinig van terecht. Samenzijn is goed voor ons, als we een eigen plek hebben,
geeft dat geen overlast.”
“Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen werkten we echt samen voor onze gemeente. Dat gaf
een heel goed gevoel.”
“Brommercross is onze hobby, maar ons grasveld is
bouwterrein geworden. We willen een nieuwe plek. Dat is
goed voor onze saamhorigheid”
“Als vrijwilliger ervaar ik veel saamhorigheid. Kom niet
aan De Til, dan kom je aan ons.”
Vertel ook uw verhaal! Met naam of anoniem. Net
wat u wilt. Ga naar www.leusdenvertelt.nl

Wat is er veel te doen!
Drie maanden na de lancering van
LeusdenLeeft staat de app dagelijks boordevol activiteiten.
Van biljarten en yoga tot ladies night in het zwembad. En van
samen eten in Maxima’s tot een workshop drone bouwen. Je
vindt het allemaal op de app LeusdenLeeft.
De app telt al 2.200 gebruikers. Het succes ervan heeft alles te
maken met de gebruiksvriendelijkheid. Je ziet niet alleen in een
oogopslag wat er op een dag te doen is, ook het aanmelden van
evenementen is heel eenvoudig. Via de button ‘Over deze app’
kom je bij het aanmeldformulier. Uit de veelheid evenementen op
de app blijkt wel hoe eenvoudig het werkt. Dus wilt u een evenement onder de aandacht brengen? Deel ‘t via LeusdenLeeft.
Samen is nòg leuker
Via LeusdenLeeft kunt u heel gemakkelijk iemand uitnodigen mee
te gaan. Bij elk evenement vindt u de optie ‘Deel op WhatsApp’.
Kent u iemand die een duwtje in de rug kan gebruiken om erop
uit te gaan? Vraag hem of haar eens mee.

Wie wint de Vrijwilligerstrofee?

Café Chantant in De Moespot

Zondagmiddag 17 juni organiseert FORT33 weer een nieuwe
editie van Café Chantant!
Zing gezellig mee met liedjes van toen. Vanaf 14:00 uur bent u
van harte welkom in de Moespot en de middag
Openingstijden Larikslaan2:
duurt tot 17 uur.
Inloop
elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur
Meer informatie over de meezingmiddag?
Adviesgesprekken op afspraak
elke werkdag van 13.00 tot 17.00 uur
Neem contact op pmet Nick Karssenberg via:
Uitleen van hulpmiddelen
elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur
nick@fort33.nl of bel: 033-49 456 91.

Kijk snel op: www.sociaalplein-leusden.nl
en doe mee!

Inleveren van hulpmiddelen

elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur

(033) 303 44 44
info@larikslaan2.nl
www.sociaalplein-leusden.nl

Activiteiten voor mantelzorgers
Larikslaan2 organiseert regelmatig activiteiten voor mantelzorgers. Zo was er in mei weer een drukbezochte koffieochtend. Tijdens de activiteiten is er volop gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Ook
zijn er consulenten van Larikslaan2 aanwezig om mee van gedachten te wisselen. Voor juni staan de volgende activiteiten
op stapel.

14 juni: Wandelen door de Schammersteeg
Geniet u van een ontspannen wandeling in de natuur, maar komt
het er te weinig van omdat het lastig is tijd vrij te maken vanwege
de zorg voor uw naaste? Vindt u het fijn om andere mantelzorgers te ontmoeten? En met hen én met consulenten van Larikslaan2 bij te praten? U bent van harte welkom!
Vooraf trakteert Larikslaan2 op koffie/thee en wat lekkers. Daarna
wacht een heerlijke wandeling van ongeveer 45 minuten door de
Schammersteeg .
Tijd: 10.15 – 12.15 uur, deelname is gratis.
Start en einde: De Kopermolen - Landwinkel en Kaasboerderij,
Hessenweg 2, 3835 PJ Stoutenburg.
Aanmelden: www.sociaalplein-leusden.nl of bel 033 303 44 44.

16 juni: Apekooien voor jonge mantelzorgers
Speciaal voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar;
het is weer FF tijd voor iets leuks!.
Tijd: 10.15 – 11.30 uur (je bent welkom vanaf 10.00 uur). Meedoen is gratis.
Waar? Atria: Asschatterweg 36B, 3831 JT Leusden
Trek je makkelijke kleding en gymschoenen aan?
Graag aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl
of bel 033 303 44 44.

Vervoer nodig? En is OV geen oplossing?

Dan kunt u denken aan de Regiotaxi, aan vervoer door een
vrijwilliger van Larikslaan2 of aan AutoMaatje als u in
Achterveld woont.
Regiotaxi reserveert u minimaal een uur van tevoren via 0900 –
11 22 445 of online via www.rteh.nl. U betaalt per rit een instaptarief en een tarief per zone. U kunt maximaal vijf zones reizen.
Zonder Wmo-reispas is het tarief € 2,20 per zone, met Wmo-pas
betaalt u € 0,80. Heeft u vragen over een Wmo-pas? Neem contact op met
Larikslaan2.
Voor vervoer door een vrijwilliger neemt u minimaal 3 werkdagen van tevoren contact op met Larikslaan2: 033 303 44 44..
Achtervelders bellen met De Heelkom: 0342 4513333 (op mawoe en vrijdag tussen 8.30 -12.30 uur. Of mail naar:
anwbautomaatje@doorachterveld.nl.
Wat kost het? Het starttarief is €1,00 en vervolgens €0,30 per
kilometer (gerekend vanaf het huis van de chauffeur naar uw
bestemming). Duurt uw afspraak langer dan een half uur? Dan
betaalt u niet alleen uw eigen retourkosten, maar vergoedt u
ook de kilometers die de chauffeur moet maken om tussentijds
naar zijn eigen huis te rijden. U rekent direct af met de chauffeur.

Rotary Leusden organiseert Dorpsgolf
Dorpsgolf is een Rotary fondsenwervingsevenement voor lokale goede doelen. Het goede doel
van 2018: mantelzorg in de gemeente Leusden.

Zaterdag 16 juni vanaf 13 uur!
Kom langs op De Biezenkamp!
• Leer de fijne kneepjes van een golfpro,
• Een mooie golfswing in 10 minuten
• Doe een wedstrijdje putten
• Speel het mantelzorgspel
• Beugel er op los

