
Heb je moeite om rond te komen? Trek aan de bel!
Misschien heb je moeite om rond te komen. Of ken je iemand die daar moeite mee heeft. 
Dan ben je niet alleen. 

In Houten heeft 1 op de 30 inwoners moeite om rond te komen. In Houten zijn er verschil-
lende regelingen en organisaties die je kunnen helpen. Maar als deze niet weten dat je hulp 
nodig hebt, kunnen ze ook niks doen. Trek daarom op tijd aan de bel. 

SOCIAAL LOKET 
WERK- EN INKOMEN LEKSTROOM

Ben je op zoek naar hulp of ondersteuning? 
Wil je advies om uit de schulden te komen? 

Maak je je zorgen over je ouders, een 
buurvrouw of vriend(in)?

Je kunt voor informatie en advies over wonen, 
zorg, welzijn, werk en inkomen terecht bij een 
medewerker van het Sociaal Loket. 

Heeft u vragen over werk, inkomen en schul-
den? Neem dan contact op met de mede wer-
kers van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Hoe zijn ze te bereiken? 

www.houten.nl/sociaalloket Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur Telefoonnummer: 
030 639 26 11
Email: info@sociaallokethouten.nl

https://www.wil-lekstroom.nl/
Openingstijden: de t/m vr 9.00 - 12.00 uur 
Telefoonnummer: 030 70 22 300
e-mail: info@wil-lekstroom.nl

STICHTING LEERGELD 
HOUTEN

Leergeld helpt ouders als er thuis te weinig 
geld is! 

Een laptop, schoolspullen, sportkleding en 
contributie, zwemles, muziekles of dansen, een 
fiets, een verjaardag vieren, het is allemaal  
nodig voor een opgroeiend kind tot 18 jaar. 
Maar als er geen geld voor is? Wat dan? Doe 
dan een aanvraag bij Stichting Leergeld Houten.

Als er bijvoorbeeld een laptop nodig is om thuis 
te kunnen werken voor school, wordt de laptop 
door Leergeld gekocht en aan u gegeven. 

Het is vervelend als er te weinig geld is, maar 
uw kind mag niets te kort komen, die moet 
kunnen meedoen op school, op de sportclub of 
naar muziekles kunnen gaan! 

Waarom? Omdat het voor een kind belangrijk is 
om goed te kunnen leren en erbij te horen.

Hoe zijn ze te bereiken? 

www.leergeld.nl/houten
www.samenvoorallekinderen.nl
Telefonisch bereikbaar maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur  

Telefoonnummer:  06 44 48 73 36 
e-mail: info@leergeldhouten.nl

Heb je geldzorgen? De rekeningen stapelen 
zich op. Je ziet er tegenop om de post open te 
maken. De huur, je verwarming of je ziekte-
kostenverzekering kan je nog maar nauwelijks 
betalen. 

Je weet niet hoe je nog moet rondkomen. Je 
dreigt in financiële problemen te raken. Of je 
hebt al meer schulden dan je aankunt.

Herkenbaar? Schuldhulpmaatje helpt! Ook als 
je nog geen schulden hebt en dat zo wilt hou-
den. Wij geven geen geld maar helpen je om de 
problemen op te lossen. Samen lukt ‘t. Dan krijg 
je weer rust. De hulp is gratis. 

Hoe zijn ze te bereiken?  

Telefoonnummer: 06 1259 4374 
e-mail: Schuldhulpmaatjeshouten@gmail.com

SCHULDMAATJE 
HOUTEN

http://www.houten.nl/sociaalloket
https://www.wil-lekstroom.nl/
http://www.leergeld.nl/houten
http://www.samenvoorallekinderen.nl


Ik heb te weinig geld voor de 
opvoeding van mijn kinderen...

• Stichting Leergeld Houten
• Jeugdfonds Sport & Cultuur
• Jeugdpas Sport&Cultuur
• Voorleesexpress bibliotheek
• Stichting samen voor alle kinderen
• Tegemoetkoming kosten kinderopvang (WIL)

Ik heb geen geld om leuke dingen 
te doen...
• U-pas
• vanHouten&co

Ik heb te weinig geld voor 
zorgkosten...

• Collectieve zorgverzekering (WIL)
• Tegemoetkoming zorgkosten chronisch

zieken en gehandicapten (WIL)

Ik heb geen geld voor alledaagse 
uitgaven... 

• Voedselbank
• Kledingbank
• Doorgeefluik
• Kringloopwinkel
• Kwijtschelding gemeentelijke

belastingen

Ik heb geen spaargeld voor  
onvoorziene omstandigheden...
• Bijzondere bijstand (WIL)
• Individuele Inkomenstoeslag (WIL)
• Stichting Urgente Noden Lek-

stroom (SUN)

Hulp nodig bij het invullen van 
formulieren?

Wil je leren beter met geld om te 
gaan? 

Hulp nodig voor het oplossen van je 
geldproblemen?

• Sociaal loket
• Infospreekuur
• • Gratis budgetcursus (WIL)

• Schuldhulpmaatjes Houten
• www.wijzeringeldzaken.nl
• www.nibud.nl

• Sociaal loket
• Schuldhulpmaatjes Houten
• Schuldhulpverlening (WIL)

Ik vind het lastig omrond te komen.  Wie kan mij helpen?

Vind je het lastig om met

geld om te gaan?

Wie kan jou 

helpen?

Meer informatie over één van deze 
organisaties? KLIK OP HET LOGO. 
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https://www.houten.nl/
http://www.infospreekuurhouten.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/
https://www.wil-lekstroom.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.sociaalteamhouten.nl/
https://www.leergeld.nl/houten/
https://sunlekstroom.nl/
https://www.u-pas.nl/
https://www.vanhoutenenco.nl/
https://www.voedselbankhouten.nl/
https://www.houtenontmoet.nl/



