Netwerkbijeenkomst
Maandag 4 april, 20 u.
Bibliotheek Hamershof

NIEUWSBRIEF
Netwerkbijeenkomst
De Huiskamer van Leusden organiseert op
maandag 4 april 2022 van 20.00 uur tot 22.00 uur
een netwerkbijeenkomst voor
vrijwilligersorganisaties en professionals.
Welkom vanaf 19.30 u.
Wij zien graag uw aanmelding tegemoet
op huiskamervanleusden@gmail.com.
Deze bijeenkomst gaat vooral over
jongeren en gezinnen. Welke vragen
hebben zij, wat kunnen onze organisaties
voor hen betekenen, wat kunnen
jongeren voor de organisaties betekenen?
Het programma start met korte inleidingen:
- Astrid van Ekeren licht toe waar de Huiskamer
van Leusden nu staat.
- Marianne ter Maat, Humanitas, presenteert
Home Start, ondersteuning bij het opvoeden.
- Wim Mol en Bouwe van der Eems lichten toe
wat twee lokale fondsen, werkgroep Caritas en
Diaconie PGL aanbieden.
- Annelies van Maarschalkerweerd, gemeente
Leusden, presenteert het Deltaplan Jeugd.
Vervolgens willen we graag met elkaar, waaronder
uitgenodigde jongeren, in gesprek. Wat zijn de
noden en wensen van jongeren en gezinnen? Wat
komen we tegen in de praktijk, hoe komen vraag
en aanbod bij elkaar?
De bijeenkomst vindt plaats
in de bibliotheek bij de
Hamershof. De Huiskamer is
er van dinsdag- tot en met
vrijdagochtend
10-12.30
uur te vinden. Op dezelfde
tijden is ook de Wensboom
aanwezig,
en
op
maandagochtend het ‘Digitaal hulpplein’ van het Gilde
Leusden.
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Coach for you
Om leerlingen te steunen bij de overstap van
basisschool naar het voortgezet onderwijs biedt
het Gilde, in overleg met de leerkracht, het
programma ‘coach for you’. Een
vrijwilliger ondersteunt dan wekelijks
een leerling en versterkt zo diens
motivatie en zelfvertrouwen, helpt bij
het zelfstandig leren en het plannen
van huiswerk. Nieuwe coaches zijn
welkom: www.gildeleusden.nl

Sponsoren
Wij zijn verheugd met de positieve reacties en
bijdragen van de Rabobank, Eikelboom en De
Bondt, Bloemendal Vastgoed, Pon Leusden, de
werkgroep Caritas van de Lucasparochie, de
diaconie van de Protestantse Gemeente Leusden
en het fonds Samenlevingsinitiatieven. Ook maakte
de gemeente Leusden het mogelijk dat Lariks ons
kan blijven ondersteunen.

Huiskamerervaringen
Een moeder van buitenlandse afkomst zocht een
(vrijwillige) tijdelijke oppas voor haar baby omdat
ze graag gebruik wil maken van de taalcursus in de
bibliotheek. De Huiskamer plaatste na diverse
andere acties uiteindelijk een oproepje op
facebook. Zo kwam er een oppas die bij mevrouw
in de wijk woont. Bij het kennismakingsgesprek
bleek dat ze elkaar al kenden van de school van de
andere kinderen in het gezin.
Een begeleider van statushouders in Leusden
vraagt om mee te denken bij het vinden van
vrijwilligerswerk voor een Syrische buschauffeur.
De Huiskamer zet hem op het spoor van de
vrijwilligersbank van Lariks, de Buurtbus,
Automaatje en de Lariksbus.
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