
Waar kunnen gezinnen terecht met financiële vragen 
of zorgen in tijden van Corona.

Als je financiële problemen of zorgen hebt, kun je om hulp vragen. 
Hieronder staan organisaties genoemd die je hierbij kunnen  
ondersteunen. 

WERK EN INKOMEN 
LEKSTROOM (WIL)

Bij Werk en Inkomen Lekstroom kun je terecht 
voor vragen op het gebied van werk en  
inkomen. Denk aan: 

• een bijstandsuitkering, 
• bijzondere bijstand en minimaregelingen, 
• schuldhulpverlening,  
• re-integratie én
• de nieuwe regeling voor tijdelijke financiële 

ondersteuning voor zelfstandig  
ondernemers: de TOZO. 

INFOSPREEKUUR

Bij de stichting Infospreekuur Houten kun je 
terecht voor onder andere: 
• belastingaangifte, 
• invullen van formulieren, 
• bellen naar een instantie, 
• schrijven van een brief, 
• ordenen van uw thuisadministratie, 
• kwijtschelding gemeentelijke belastingen, 
• toeslagen voor o.a. huur en zorg toeslag, 
• WAO/WIA  uitkering,
• Persoonsgebonden budget, 
• budgetcoaching.  

Zij helpen in deze tijd ook bij het lezen van 
moeilijke brieven. Ook kunnen zij meekijken 
waar je recht op hebt of helpen bij een  
aanvraag! 

STICHTING LEERGELD 
HOUTEN

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen 
met muziekles, sport, op school. 

Stichting Leergeld helpt als je hiervoor geen 
geld hebt. Dat kan zijn voor het kopen van een 
muziekinstrument, sportschoenen, computer 
of laptop of het betalen van contributie. 

Juist in deze moeilijke tijd, als kinderen thuis 
moeten werken voor school, is een computer 
onmisbaar in huis. 

Ouders wordt gevraagd eerst de mogelijkheden 
op school en in het netwerk te onderzoeken. 
Zijn hier geen mogelijkheden dan kan een gezin 
een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Een 
aanvraag behandelen ze altijd vertrouwelijk. 

STICHTING BUDGETHULP

Geld geven helpt niet als iemand schulden 
heeft. Deskundige hulp helpt wel.  
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje geven 
deze hulp. 

Het is gratis. Je hebt iemand nodig die in je 
gelooft en je ondersteunt. Zonder er iets van te 
vinden, ondersteunen zij jou om weer financieel 
orde op zaken te stellen. Heeft u zorgen van-
wege corona over uw financiële situatie en/of 
huidige schulden en heeft u hierin advies nodig, 
neem dan contact met Budgethulp op.

VOEDSELBANK

Misschien ben je door de huidige omstandig-
heden onder het bestaansminimum terecht 
gekomen. Dan heb je waarschijnlijk (tijdelijk) 
niet voldoende geld voor voedsel. 

De Voedselbank ondersteunt in de vorm van 
wekelijkse pakketten met voedsel. Ook in deze 
tijd is er voldoende aanbod van voedsel om de 
dienstverlening voort te zetten. De pakketten 
bezorgen zij op dit moment aan huis.



Waar kunnen gezinnen terecht met financiële 
vragen of zorgen in tijden van Corona.

Infospreekuur
Tel. (030) 63 82 526  
(voicemail inspreken met uw telefoonnummer. Je wordt teruggebeld.) 
E-mail infospreekuur@hetnet.nl

Stichting Budgethulp
Tel. (06) 12 59 43 74 of (06) 83 09 35 66 
E-mail schuldhulpmaatjeshouten@gmail.com

Bereikbaarheid organisaties
Werk en Inkomen (WIL)
Tel. (030) 70 22 300 
E-mail r.tuithof@wil-lekstroom.nl

Stichting Leergeld Houten 
Tel. (06) 44 48 73 36  
Email: info@leergeldhouten.nl

Voedselbank
Tel. (030) 63 70 626 
Email aanvraag@voedselbankhouten.nl

Kinderopvang
Heeft u vragen over kinderopvang en de  
compensatie van de kosten? Kijk op de  
website van jouw kindervangorganisatie.

Belangenvereniging Ouders in de  
Kinderopvang  (BOinK)

Op de website van BOInK staan vragen en  
antwoorden over de compensatie.  
www.boink.info

Ook op de website van de Rijksoverheid vind je 
meer informatie over kinderopvang.  
www.rijksoverheid.nl 

Let op! Het beleid is continu in ontwikkeling, 
waardoor gegeven antwoorden op de  
website kunnen veranderen. 

Handige links
WERK EN INKOMEN (WIL)
www.wil-lekstroom.nl

STICHTING LEERGELD
www.leergeldhouten.nl

DE VOEDSELBANK
www.voedselbankhouten.nl

Help for families in 
times of Corona
Families who don’t speak dutch can ask for 
support with finance related questions.
Many organizations can help you with  
reading letters and filling in the forms.

Please contact:
E-mail: m.groenewegen@vanhoutenenco.nl
Tel: 030 -700 15 00

They can help you with your questions and
worries in the search for help. For  
information about Coronavirus in other
languages, go to
https://www.pharos.nl/nieuws/update- 
informatie-coronavirus-nu-in-acht- 
talen-en-met-voorleesfunctie/

INFOSPREEKUUR
www.infospreekuurhouten.nl

STICHTING BUGDETHULP
schuldhulpmaatje.nl/locatie/houten/
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