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Huiskamer	weer	onder	dak	
De	Huiskamer	heeft	sinds	medio	augustus	weer	een	
plek	 om	 bezoekers	 te	 ontvangen:	 de	 bibliotheek	 in	

de	Hamershof.	
Het	 is	 ook	 een	 vertrouwde	
plek	 voor	 de	 leden	 van	 de	
Wensboom	 en	 op	 maandag	
voor	het	 ‘Digitaal	hulpplein’	
van	het	Gilde	Leusden.	
	
In	2022	zal	de	 inrichting	van	
de	 bibliotheek	 veranderen	
om	 ieder	 een	 goede	plek	 te	
geven.	
	

Zijn	we	onder	de	pannen?	
Dit	jaar	is	de	Huiskamer	stichting	geworden,	de	huis-
vesting	in	het	Huis	van	Leusden	is	vervallen,	de	Huis-
kamer	 moet	 nu	 voorzien	 in	 faciliteiten	 die	 Lariks	
voorheen	 bood	 en	 er	 zijn	 nieuwe	 uitdagingen	 bij	
gekomen.	 Kortom,	 niet	 alleen	 een	 voortzetting	 van	
het	 project	 ‘Huiskamer	 van	 Leusden’,	 maar	 ook	 de	
start	 van	 een	 nieuwe	 Huiskamer.	 Dat	 brengt	 de	
nodige	kosten	met	 zich	mee,	o.a.	 	om	de	 zichtbaar-
heid	 te	 vergroten	 en	 om	 netwerkbijeenkomsten	 te	
organiseren	 waar	 de	 deelnemers	 elkaar	 ontmoeten	
en	kennis	delen.		
In	september	is	de	Huiskamer	daarom	gestart	met	de	
werving	 van	 finan-
ciële	 middelen	 om	
dit	 en	 volgend	 jaar	
de	begroting	gedekt	
te	hebben.		
Belangrijke	 kosten-
posten	 in	 dit	 jaar	
zijn	 de	 aanschaf	 van	 een	 mobiele	 telefoon	 en	 een	
laptop	 voor	 de	 vrijwillige	 coördinatoren,	 de	
ontwikkeling	 van	 een	 website	 en	 het	 maken	 van	
flyers	om	de	nieuwe	stichting	te	promoten.		

	
Wij	zijn	verheugd	dat	we	al	snel	positieve	reacties	
kregen	van	de	Rabobank	-	goed	voor	de	laptop	en	
telefoon	-	van	Eikelboom	en	De	Bondt	en	van	
Bloemendal	Vastgoed.		
Met	succes	
deed	de	
Huiskamer	mee	
aan	Rabo	
ClubSupport,	
wat	een	bedrag	
opleverde	van	
€	664,78.	
	
Er	is	nog	meer	nodig,	maar	de	start	van	de	
sponsorwerving	is	bemoedigend.	Grote	steun	kregen	
we	ook	van	werkgroep	Caritas	van	de	Lucasparochie,	
een	van	de	’founding	fathers’	van	de	Huiskamer.	
	
Netwerkbijeenkomst		
De	Huiskamer	van	Leusden	organiseert	op	
donderdag	27	januari	2022	van	20.00	uur	tot	22.00	
uur	een	netwerkbijeenkomst	voor	vrijwilligers-
organisaties	en	professionals	waar	we	mee	samen-
werken.	Noteer	deze	datum	alvast	in	uw	agenda.	
Tijdens	de	
netwerkbijeenkomst	kunnen	
de	vrijwilligersorganisaties	
en	lokale	professionals	
elkaar	ontmoeten	en	kennis,	
ervaringen,	problemen	en	
successen	delen.	Tijdens	de	
bijeenkomst	krijgt	u	nog	
beter	zicht	op	wat	elke	organisaties	doet,	voor	welke	
zaken	u	bij	wie	terecht	kunt	en	hoe	we	elkaar	kunnen	
versterken	op	het	gebied	van	sociaalmaatschap-
pelijke	thema’s,	zoals	bijvoorbeeld	eenzaamheid,	
mantelzorg,	inburgering	en	dementie.	
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Huiskamercoördinatoren	even	uit	hun	dak.	
Er	 zijn	 veel	 vrijwilligers	 in	 Leusden	 die	 belangrijk	
werk	 verrichten	 voor	 de	 inwoners	 van	 Leusden.	
Zichtbaar	 of	minder	 zichtbaar,	 praktisch	 of	 bestuur-
lijk,	 elke	week	 of	 op	 oproep,	 alles	 is	mogelijk.	Deze	
vrijwilligers	ervaren	vaak	waardering	van	de	mensen	
waar	 ze	het	 voor	doen	of	 door	de	 contacten	die	 ze	
door	hun	inzet	hebben.		
Op	de	matchbeurs	van	2020	besloot	ISVW,	de	Inter-
nationale	 School	Voor	Wijsbegeerte,	 de	 coördinato-
ren	van	Huiskamer	van	Leusden	uit	 te	nodigen	voor	
een	verwenmiddag	op	hun	terrein.	Die	vond	onlangs	
plaats.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Deze	 vrijwilligers	 werken	 doorgaans	 elk	 alleen	 op	
een	eigen	dag	van	de	week,	maar	 zij	 kregen	 zo	ook	
gelegenheid	om	elkaar	beter	te	leren	kennen.		
Daar	hielp	de	gastvrije	ontvangst	met	een	glaasje	en	
een	heerlijk	lunchbuffet	zeker	aan	mee.		
Na	de	lunch	gidste	een	van	de	filosofen	van	ISVW	de	
coördinatoren	 op	 het	 filosofenpad.	 Daar	 vernamen	
zij	dat	Spinoza	meende	dat	er	geen	vrije	wil	bestaat	–	
wat	 in	 het	 team	 forse	 discussie	 losmaakte	 -	 en	 dat	
Aristoteles	 zegt	 dat	mensen	 alleen	 gelukkig	 kunnen	
zijn	als	ze	goede	vrienden	hebben	-	en	die	uitspraak	
kreeg	postume	bijval.		
	
Na	afloop	werd	nog	een	drankje	geschonken	met	iets	

lekkers	erbij.	De	teamleden	bewonderden	de	ruimtes	
van	 ISVW	en	de	hoeveelheid	boeken	die	daar	staat.	
Het	 was	 een	 leuke	 middag,	 ieder	 voelde	 zich	 echt	
verwend	 en	 gewaardeerd,	 maar	 zeker	 ook	 geïnspi-
reerd	door	het	filosofenpad,	de	historie	van	de	ISVW	
en	 de	 cursussen	 en	 lezingen	 die	 daar	 gegeven	
worden.		
ISVW,	 dank	 voor	 de	 middag	 en	 de	 waardering	 die	
onze		vrijwilligers	kregen.	Zo’n	middag	is	één	van	de	
stimulansen	om	plezier	in	het	werk	te	houden.		

	
	
Nieuwe	website	
Met	 trots	 kunnen	 we	 melden	 dat	 we	 vanaf	
september	 een	 nieuwe	 website	 hebben	
http://www.huiskamervanleusden.nl.		
Op	 deze	 website	 vindt	 u	 alle	 informatie	 over	 en	
nieuws	 vanuit	 de	 Huiskamer.	 Overzichtelijk	 voor	
zowel	de	inwoners	van	Leusden	als	de	professionals.	
Daarnaast	 willen	 we	 met	 deze	 website	 ook	 een	
platform	 bieden	 aan	 andere	 maatschappelijke	
organisaties.	
	

Ook voor hulp door fondsen 

In Leusden zijn diverse fondsen die met financiële bijdragen 
inwoners vooruit willen helpen. Een aantal hiervan is betrok ken bij 
Huiskamer van Leusden. De vrijwilligers van de Huiskamer kunnen 
helpen bij  het aanvragen van een bijdrage. 
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     Vacature bestuurslid Huiskamer van Leusden 
 
Stichting Huiskamer van Leusden is er voor inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Wij 
zorgen dat mensen in contact komen met vrijwilligersorganisaties of fondsen die hen kunnen helpen. 
Daarnaast werken wij intensief samen met vrijwilligersorganisaties, fondsen, zorginstanties, Lariks en de 
gemeente Leusden om oplossingen te vinden voor sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals armoede, 
eenzaamheid, mantelzorg en dementie. 
 
Stichting Huiskamer van Leusden is het verbindende hart en vrijwilligerscoördinatiepunt van de gemeente 
Leusden op gebied van informele zorg en welzijn. 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 mensen. Verder zijn er 8 coördinatoren actief die op rooster de feitelijke 
bemiddeling uitvoeren. 
 
 
Vacature 
De Huiskamer van Leusden wil graag het bestuur versterken met een lid dat  

- zich enthousiast wil inzetten voor het doel van de stichting 
- een goed sociaal netwerk in Leusden heeft, bij voorkeur met een of meer wijkorganisaties 
- kennis en ervaring heeft m.b.t. communicatie en/of marketing 
- tijd en energie heeft voor ca. 10 vergaderingen per jaar en voor het uitvoeren van specifieke taken op het 

terrein van communicatie en netwerkvorming 
- het plezierig vindt om met andere vrijwilligers samen te werken 

 
De bestuursfunctie is onbezoldigd. 
 
Voor verdere informatie of voor kennismaking kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur: Jan 
Burger, jcburger16@gmail.com, 0630455327. 
 
 
 


