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met elkaar omgaan
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Binnen Jeugdsupport draait het
om vertrouwen tussen de jongere
en de vrijwilliger.

Gemiddeld één keer per week zien ze elkaar, maar

Gewone dingen doen

als er eens een week wat anders is… Geen probleem!

‘We praten eigenlijk helemaal niet zoveel over

Ze gaan er ontspannen mee om. Anna vertelt dat ze

mijn problemen. We doen gewone dingen samen.

momenteel geen werk heeft of opleiding volgt.´Dat

Lynn gaat met me mee als ik iets moet doen wat ik

komt hopelijk later, maar het duurt nog wel een tijd’,

moeilijk vind en ze betrekt me bij haar leven. Wat ik

zegt ze. ‘Ik ga een jaar in therapie en hoop dan zover

vooral van haar leer, is me minder druk maken over

te zijn dat ik een modeopleiding kan volgen. Twee

wat anderen van me vinden. Hoe Lynn over dingen

keer ben ik begonnen en weer gestopt. Ik was er toen

praat en denkt, daar heb ik wat aan. Ze is gemakkelijk

nog niet klaar voor.´

en daarin is ze een voorbeeld voor mij. Ik zie hoe het
ook kan.’

Samen verder
Anna heeft al een tijd niet zoveel om handen. Eén

Jeugdsupport

‘Gemakkelijker
met een maatje’

keer per week in een woonwinkeltje werken is te
weinig. Ze verveelt zich en daar kan ze slecht tegen.
Via het woonbegeleidingstraject van Elker (specialist
in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp) maakt ze
kennis met een medewerker van Humanitas en die
brengt haar in contact met het project Jeugdsupport.
De verveling bestrijden was aanvankelijk Anna’s doel.
Desondanks aarzelde ze in het begin: ‘Ik wist niet wat

Thea Kremer

ik kon verwachten en dat vind ik moeilijk. Maar nu ben
ik zo blij met mijn maatje.’ Het is de bedoeling dat de
maatjes na ongeveer een jaar afscheid nemen van
elkaar, tenzij ze samen besluiten om verder te gaan.
Zoals bij Anna en Lynn.

Een maatje hebben. Klinkt leuk. Is ook leuk! Anna weet daar alles van,
want zij heeft een maatje. Sinds anderhalf jaar doet ze met haar maatje
Lynn vooral leuke dingen. Zwemmen, schaatsen, af en toe koken voor
elkaar of gewoon een uurtje een kop thee drinken en wat bijkletsen..

Een maatje van Jeugdsupport verbindt zich als
vrijwilliger aan een jongere, die kort gezegd wel
wat extra informele steun en gezelschap kan
gebruiken. ‘De meerwaarde (van Jeugdsupport)
zit vooral in de persoonlijke betrokkenheid
van de vrijwilliger en het vertrouwen dat
daardoor ontstaat in de relatie van de jongere
en de vrijwilliger.’ (Een conclusie uit het
Evaluatieonderzoek naar de ontwikkelingen en
resultaten van het programma Jeugdsupport)
Voor meer informatie:
Edmee Kuiper (E.Kuiper@humanitas.nl),
projectcoördinator Opvoeden en Opgroeien
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Week
tegen
Eenzaamheid

Volgens de statistieken telt Groningen zo’n 12 duizend eenzamen.
‘De meeste eenzame mensen geven aan

Jonge vrijwilligers

dat ze een maatje zoeken om bijvoorbeeld

‘De meeste maatjes zijn tussen de 40 en 50.

eens samen boodschappen te doen of een

Ze zien de soms schrijnende situaties van

terrasje te pakken’, vertelt Ineke Eebes. Zij is

ouderen en willen graag iets doen omdat ze veel

projectcoördinator ‘Er Zijn - Vriendschappelijk

respect hebben voor ouderen. Maar we moeten

Huisbezoek’ en weet dat er vaak een taboe

niet vergeten dat er ook een groep eenzame

op eenzaamheid rust. ‘Als de vrijwilliger in

jongeren is, soms met een chronisch ziekte. Het

het contact merkt dat het gaat om structurele

zou fantastisch zijn als we hen kunnen koppelen

eenzaamheid, kan dit heel voorzichtig ter

aan jonge vrijwilligers, zodat ze bijvoorbeeld

sprake worden gebracht, net als het aanbod tot

eens naar een festival kunnen gaan.’

versterking van de zelfredzaamheid. Dit gebeurt

Vriendschappelijk
huisbezoek zoekt
nog veel vrijwilligers

alleen als de persoon in kwestie er voor open

Enthousiast

staat. Sommigen zoeken alleen verzachting

‘Ook onder studenten komt eenzaamheid voor.

of troost en willen verder niets. En voor de

Binnenkort start een proef waarbij een student

vrijwilliger geldt dat hij of zij niks hoeft op

gaat inwonen bij een oudere om zo wederzijds

te lossen.’

de eenzaamheid te bestrijden. Ik ben hier
heel enthousiast over. In de Week tegen de

Langdurig contact

Eenzaamheid worden allerlei projecten belicht

‘Eenzamen melden zich soms zelf bij

en die aandacht is goed. Zoals het koppelen van

Humanitas, maar meestal worden ze naar

een huisdier aan ouderen. De oudere past op het

ons verwezen door WIJ-teams, de thuishulp

huisdier en biedt een dienst aan iemand die met

of thuiszorg, enzovoort. Soms informeren

vakantie gaat. Die wederkerigheid is prachtig.’

kinderen of wij iets kunnen betekenen voor hun

Eind september is het de Week tegen Eenzaamheid. Door het probleem speciale
aandacht te geven, hoopt men dat mensen over hun eenzaamheid durven te praten.
In Groningen zou het om zo’n 12 duizend Stadjers gaan. Via ‘Vriendschappelijk
Huisbezoek’ proberen de vrijwilligers van Humanitas wat aan het probleem te doen.
Maar het mag duidelijk zijn dat er nog heel veel vrijwilligers nodig zijn.

alleenstaande vader of moeder. Vaak gaat het

Ook deelnemen aan Vriendschappelijk

om langdurig contact. Professionals hebben

Huisbezoek? Neem contact op met het

die tijd niet, vrijwilligers gelukkig wel. Helaas

Meld- en Informatiepunt (tel. 050-312 60 00

hebben we wel een flink tekort aan maatjes.’

of mip.groningen@humanitas.nl)
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‘Mindfulness voor
mantelzorgers’
beleeft eerste lustrum

Annetje (links):
‘Onderzoeken door de
RUG en het UMCG
bevestigen positieve
werking Mindfulness.’

Berni Rozendaal

In mei zijn er weer twee nieuwe groepen mantelzorgers gestart met mindfulness.
Sinds de start (in 2013) hebben al ruim 350 mantelzorgers deelgenomen aan een
intensieve, acht-weekse mindfulness training. Veelal mensen die intensieve zorg
verlenen. De training wordt gegeven door ervaren trainers van De Werkschuur.
Annetje Brunner is één van hen.
Mindfulness, voluit Mindfulness-Based Stress Reduction

Na acht weken wordt de balans opgemaakt. Annetje:

(MBSR), werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de

‘Door intensieve en regelmatige training ervaren de

Amerikaan Jon Kabat Zinn. Annetje: ‘Met de training train

deelnemers grote veranderingen. Ondanks het feit dat

je vooral aandacht. Mindful zijn is vriendelijke, milde

de situaties waarin zij zich bevinden niet veranderen,

aandacht geven aan het moment zoals het zich voordoet.

ervaren mantelzorgers na deelname aan de training

Jezelf losmaken van je reacties op stress. In de training

meer grip op het leven, meer kwaliteit van leven en

deelnemers bevestigen. Onderzoek door de RUG heeft

Annetje: ‘Dat we allemaal verschillend zijn, maar

gaat het erom te leren wat je zelf kunt doen om gezond

minder klachten. Ook vragen ze gemakkelijker hulp aan

bovendien uitgewezen dat deelnemers een jaar na

toch ook weer in heel veel opzichten gelijk, geeft

te blijven. Juist (overbelaste) mantelzorgers hebben

hun omgeving.’

beëindiging van de training, de geleerde oefeningen

veel verbondenheid en solidariteit in de groepen.’

nog steeds in de praktijk brengen.’

Diverse personen hebben het belang van de training

behoefte aan het leren van vaardigheden die ze in hun
dagelijkse leven kunnen toepassen, waardoor rust en

Succes

ruimte ontstaat binnen de situatie.’

Mindfulness biedt handvatten om gezond met

Geen patiënt, wel klachten

nieuwe energie aan de slag kan met het opbouwen

stress om te kunnen gaan. Annetje: ‘We zijn dan ook

De training is inmiddels écht een training voor alle

van een netwerk.

Meer grip op het leven

niet zozeer verrast als wel zeer verheugd dat de

Groningse mantelzorgers. In de groepen zitten allochtone

Deelnemers aan de training krijgen een werkboek en cd’s

uitkomsten van onderzoeken door de Rijksuniversiteit

en autochtone Groningers, vrouwen, mannen, alle

Meer informatie? Neem contact op met het MIP: bel

of mp3’s mee om dagelijks in de thuissituatie te oefenen.

Groningen en het UMCG de ervaringen van de

leeftijden en opleidingsniveaus door elkaar.

050-3126000 of mail mip.groningen@humanitas.nl

al onderstreept. Die helpt te ontstressen waarna met

9

Yamen, Mees en Jan.

Margot van Goudoever

Jonge, alleenstaande vluchtelingen hebben het vaak moeilijk.
Humanitas ontwikkelt momenteel een hulpmodel voor hen: het
aanloopgezin. Vader Jan en zoon Mees Vos vormen samen, sinds
ruim een jaar, een soort aanloopgezin voor Yamen uit Syrië.
Na de koppeling van Jan en Mees aan Yamen, hield Jan zich vooral bezig met de
praktische zaken als gas, water, licht en internet. Mees hielp in het begin met brieven
vertalen en dergelijke. `Gemeenschappelijkheid was er niet direct, dat bouwde zich
geleidelijk op’, vertelt Mees. ‘Dan komen er ook gesprekken over verschil in cultuur op
gang. Na verloop van tijd vertelde Yamen dat ik de enige Nederlander was met wie hij
over dit soort dingen kon praten.’ Mees is Yamen vanaf die tijd actief gaan uitnodigen
binnen zijn vriendenkring. Dat was soms best ongemakkelijk, maar ook bijzonder en leuk.
De `gezinsontmoetingen’ hebben geen vast patroon, maar zijn ook weer niet geheel
toevallig. In elk geval zien Mees en Yamen elkaar eens in de week. Mede dankzij deze
contacten zegt Yamen dat Groningen nu als zijn tweede thuis voelt.

‘Groningen voelt nu als mijn tweede thuis’
Queen Zenobia
Zijn studie in Syrië heeft Yamen moeten afbreken. In Groningen is hij druk bezig een
cateringbedrijf op te zetten onder de naam Queen Zenobia. Er is al een Facebookpagina

‘Gezinsontmoetingen’
van groot belang
voor vluchtelingen

en een website in de maak. In de Wolkenfabriek heeft Yamen onlangs voor meer dan 100
mensen, waaronder Jan en Mees, een Syrische maaltijd bereid. Het was een groot succes.
Meer dialoog en bewustwording
Als tolk in de Syrische en Arabische taal is Yamen zelf ook Humanitas-vrijwilliger. Vanuit
het project ‘Samen’ gaan Yamen en Mees sinds kort naar scholen toe. Daar vertellen
ze hoe het is om vluchteling te zijn. Doel is meer dialoog en bewustwording over
vluchtelingen op gang te brengen. `Goh, het zijn ook gewoon mensen` verzuchtte een
leerling onlangs. Jan zegt tot slot dat hij trots is op de vluchtelingenopvang in de stad.
`Er is hier heel veel erg goed geregeld.`
Aanloopouder of aanloopgezin worden?
Neem contact op met Jeichien Martens, J.Martens@humanitas.nl

Nieuw bestuurslid
Ineke Schouten
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Ineke Schouten heeft na haar studie
medische sociologie altijd bij de
gemeente Groningen gewerkt als
beleidsadviseur in de sociale sector.
Woonwagenwerk, daar begon ze mee.
Dat kreeg een vervolg met onder meer
volksgezondheid, maatschappelijke
dienstverlening, welzijn, de wet
maatschappelijke ondersteuning en
de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
Sinds kort is ze met deze ‘best
mogelijke vooropleiding` bestuurslid
van Humanitas geworden. Wat zijn
haar eerste ervaringen en gedachten?

‘De kwaliteit van ons werk moet altijd voorop staan.’
Vanmorgen noemde iemand een Humanitas-

landelijke discussie over de organisatiestructuur.

vrijwilliger een goed geplande buurvrouw.

Daar moeten we ons goed op voorbereiden.

Da’s mooi gezegd!’

Mijn aandachtsveld is Jeugd. Dat is nog het
minst goed gekoppeld aan de ‘Wij-aanpak’

‘Meer eigen
verantwoordelijkheid
voor de afdeling
zou goed zijn’

in de wijken. Ik zie het als een uitdaging voor
mijzelf om dat te verbeteren.’
Mooie toekomst
‘Ik zie voor Humanitas een hele mooie toekomst.
Wel moet de kwaliteit van ons werk voorop
blijven staan. Neemt de kwaliteit af door groei,
dan moeten we de groei stoppen. We moeten
het werk van Humanitas nog wel beter voor het
voetlicht brengen, duidelijk maken wat de eigen

‘HUMANITAS
BETER VOOR
HET VOETLICHT
BRENGEN!’
Chris Vogelzang

Landelijke discussie

inbreng van het vrijwilligerswerk is, naast de

Na haar pensionering wilde ze eerst een jaartje

‘Dankzij mijn vroegere werk had ik vrij snel

beroepskrachten. In mijn ogen draait Humanitas

wachten met nieuwe activiteiten. Even rust.

inzicht in de ingewikkelde Humanitas-

om de vrijwilligers. Als bestuurder wil ik een

Maar nu is het dan zover: ze zou de vraag of

organisatie. Ik voel in het bestuur wel enige

bijdrage leveren om hun werk een goede plek

ze tot het Humanitas-bestuur wilde toetreden

worsteling met de vraag ‘wat is onze rol nu

te geven!’

met een ja beantwoorden. Ik tref Ineke op

precies?’ Dat is ook wel begrijpelijk, want

een ochtend dat ze net een bijeenkomst met

als afdeling zijn we met strakke koorden

gemeenteraadsleden achter de rug heeft. De

aan het district en het landelijke niveau

avond ervoor was ze bij een themabijeenkomst

gebonden. Het wordt toch tijd dat we als

met 40 vrijwillig coördinatoren. ´Het

afdeling ons eigen personeelsbeleid kunnen

enthousiasme van de coördinatoren werkt

voeren, meer eigen verantwoordelijkheid

aanstekelijk en inspireert mij.

zou goed zijn. Er start binnenkort een
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Carolien Soons, projectcoördinator bij Humanitas
weet dat het voor de doelgroep moeilijk is om zelf bij
Humanitas aan te kloppen om een maatje te zoeken.
Dit komt meestal doordat ze onvoldoende sociale
vaardigheden hebben. Of omdat ze een passiviteit
bezitten, waardoor er weinig van hunzelf uit gaat.

‘De doelgroep
kent een grote
vraagverlegenheid’.

Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van autisme of

Als gevolg van langdurige opnames
was Joanne veel vrienden en kennissen
kwijtgeraakt.

Dirk Goudberg

Op voet van
gelijkwaardigheid
met elkaar omgaan
Maatjes psychiatrie/lichte verstandelijke beperking

een depressie.
Carolien: “Die vraagverlegenheid, zoals wij dat noemen,
Te koop lopen

wordt vaak veroorzaakt doordat de mogelijke deelnemers

Voor mensen als Joanne lag het probleem niet aan

de drempel te hoog vinden. Ze zien op tegen de

een gebrek aan sociale vaardigheden. “Als gevolg van

gesprekken die er eerst gevoerd moeten worden en -

langdurige opnames in het verleden ben ik veel vrienden

vreemd genoeg - eigenlijk ook wel tegen gezamenlijke

en kennissen kwijtgeraakt. Nou ben ik wel getrouwd,

activiteiten met het maatje. Het is de meeste deelnemers

maar mijn man heeft een fulltime baan en is overdag

al snel teveel. Ze hebben echt een zetje nodig vanuit hun

weg. Dus ik wilde graag een maatje om niet hele dagen

omgeving.” Joanne vormt hierop een uitzondering:

alleen thuis te zitten. Je kunt proberen op een reguliere

“Ik belde uit mezelf met het Maatjesproject omdat ik

manier vriendschap met mensen op te bouwen, maar

graag vriendschappelijk contact wilde met iemand.”

dat vind ik moeilijk. Want dan moet je naar een buurthuis
of lid worden van een vereniging. En je zult toch

Matchen

moeten vertellen waarom je geen werk hebt en dat je

Als de deelnemers zich hebben aangemeld, volgt eerst

psychiatrische problemen hebt. Dat zijn dingen waarmee

een intakegesprek en - als dat goed verloopt - een

je niet te koop loopt.”

kennismakingsgesprek met een maatje. Uitgangspunt
voor een match tussen deelnemer en vrijwilliger is dat

Vraagverlegenheid

beiden een beetje bij elkaar passen.

Ondanks de grote behoefte aan contact is het meestal

Joanne: “In mijn geval vroeg ik om iemand die ook van

niet de hulpbehoevende zelf, maar de omgeving (lees

klassieke muziek hield. Die was er en nu gaan we samen

hulpverleners of familie) die hem of haar aanspoort deel

elke maand onder andere naar de lunchconcerten in de

te nemen aan het Maatjesproject.

Oosterpoort.”
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‘Je loopt niet te koop met
je psychiatrische problemen’
Carolien: “Soms stellen hulpvragers overdreven eisen.

Samen leuke dingen doen

Wij hebben bijvoorbeeld een dame gehad die per se wilde

De meeste maatjes en vrijwilligers zien elkaar één

dat het maatje een vrouw was, dat ze van dezelfde leeftijd

keer in de week of één keer in de twee weken. Ze doen

was en dat ze een kwaliteitskrant als de Volkskrant moest

dan samen dingen die ze beiden leuk vinden. Daarbij

lezen. Dan maken wij wel duidelijk dat het zó niet werkt.”

kan het voor de vrijwilliger erg bevredigend zijn om
een deelnemer helemaal te zien opbloeien.

Gelijkwaardigheid

Waspoeder

COLUMN

Niet zo lang geleden las ik een column van Sylvia

En nu wilt u natuurlijk weten hoe dit is afgelopen? Ik was

Witteman in De Volkskrant. Ik lach me altijd een bult om

eigenlijk wel verrast door het geringe aantal hulpvragen

haar stukjes en wilde me door haar laten inspireren. Als

in mijn wijk. Wonen hier zulke zelfredzame mensen of

beleidsadviseur bij de gemeente ben ik best gewend

hebben ze de weg naar Wehelpen nog niet gevonden?

stukken te schrijven, maar daarin is de luchtigheid of

Zou het ook kunnen dat men schroomt hulp te vragen?

vermakelijkheid vaak ver te zoeken.

Dat denk ik eigenlijk vooral. Net als het aanbieden van
hulp (want je wilt je niet te veel met een ander bemoeien.

Deelnemers en vrijwilligers gaan op voet van
gelijkwaardigheid met elkaar om. Dat is de filosofie
van het Maatjesproject (en trouwens van elk

Het maatjesproject psychiatrie/lichte verstandelijke

Humanitasproject). Joanne ervaart het ook zo: “Ik zit niet

beperking kan nog volop nieuwe vrijwilligers gebruiken.

in een patiëntenrol. Mijn maatje en ik praten beiden over

Enthousiast geworden door dit artikel?

dingen die ons bezighouden. Daarbij ben ik bijvoorbeeld

Schroom niet en meld je aan bij Carolien Soons

evenveel aan het woord als zij. Dus het is niet zo dat mijn

(mail c.soons@humanitas.nl of bel 06-13 65 35 94).

maatje al haar aandacht aan mij geeft en zelf als een
soort therapeut buiten beeld blijft.”

Als ik aan Humanitas denk en aan alle inzet van al die

En betuttelen is wel het allerlaatste wat je wilt) is het

vrijwilligers, voel ik me toch wat ongemakkelijk. Want wat

vragen van hulp ook nog wel een ‘dingetje’.

doe íkzelf eigenlijk voor een ander? Niet dat ik regelmatig
zit te niksen, hoor. Dat gaat gewoon niet met een gezin,

Er wordt best vaak om hulp bij mensen thuis of in de tuin

baan, huishouden en alle sociale contacten en familie. Nou

gevraagd. Ik merk dat ik daar toch moeite mee heb: me

ja, gelukkig maar. En niks moet, want het gaat tenslotte

aanmelden om bij wildvreemden aan de slag te gaan.

om vrijwilligerswerk. Maar toch ... Die keren dat ik op

Ik denk er nog even over na en ga ondertussen wat

school paasversiering ophang of boodschappen doe

nadrukkelijker mijn hulp aanbieden bij mensen in mijn

voor de buurvrouw die met griep op bed ligt ... Het is zo’n

directe omgeving die vast wat hulp kunnen gebruiken!

kleine moeite en zo leuk om te doen. Iets doen dat bij je

En nu snel naar zolder, want daar laat de wasmachine het

past en daarvoor nog waardering ontvangen ook, dat is

tijd-om-de-was-op-te-hangen-melodietje horen.

vast de kracht van Humanitas. Er valt zoveel te kiezen,
Humens is een uitgave van Humanitas afdeling Groningen stad.
Het magazine verschijnt drie keer per jaar en wordt in een oplage
van 2.750 exemplaren verspreid onder vrijwilligers, leden, relaties
en andere geïnteresseerden.
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Fotografie | Han Santing

COLOFON

dat er altijd wel iets bij zit waar je je interesses en
kwaliteiten in kwijt kunt. Klusjesmannen of -vrouwen,

Cartoon | Hr Wimpe

maatjes voor kinderen of juist senioren. Er is genoeg!

Concept, tekst- en eindredactie
Statement communicatie adviesbureau, Groningen

Ik vind het heerlijk om mijn handjes te laten wapperen en

Vormgeving en opmaak | Jesse Schaap, grafisch ontwerper

ergens de was gaan doen? Of onkruid wieden? Ik ga toch

Rechten
Alle rechten voorbehouden. Overname of verveelvoudiging
van tekst of beeld uit deze uitgave is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming van de redactie.

eens niet met het hoofd bezig te zijn. Misschien kan ik
eens kijken op www.wehelpen.nl.

Janet Boerma

HUMANITAS KORT

Floor Hogerheijde

Vrijwilligersfeest
7 september

Lees Humens
digitaal

Op donderdag 7 september vindt het weer plaats: ons jaarlijks

Het heeft zo z’n voordelen om Humens digitaal te

vrijwilligersfeest! Dit keer met twee opties: “Met de vouten in

lezen. Het blad neemt in digitale vorm minder fysieke

de klaai” (buffet en theater van 18:00 tot 21:00 uur) en “Met

ruimte in beslag en is als zodanig makkelijk mee te

de voetjes van de vloer” (swingen en dansdemo van 21:00 tot

nemen op een tablet of e-reader. Bovendien scheelt

24:00 uur). Voor ieder wat wils, dus schrijf deze datum alvast

het ons papier-, druk- en verspreidingskosten.

in je agenda!

Wilt u Humens voortaan digitaal in plaats van per
postbode ontvangen, stuur dan even een mailtje

Campagne
Smakelijk Lezen

naar mip.groningen@humanitas.nl.

Smakelijk Lezen is een campagne van Humanitas District Noord waarmee we aandacht vragen voor laaggeletterdheid.
We zamelen geld in om onze vrijwilligersprojecten voor taalontwikkeling mogelijk te blijven maken.
Cabaretier Bert Visscher werkte mee aan het promofilmpje! Voor meer informatie kijk op humanitas.nl/noord
en volg ons via Facebook.com/SmakelijkLezen.

Dag van
de Mantelzorg
Ruim zeshonderd mensen genoten vorig
jaar van een geweldige feestavond in
Hanze Plaza. Achter de schermen wordt
al weer hard gewerkt aan een vrolijk
avondprogramma voor de Dag van de
Mantelzorg op vrijdag 10 november 2017.
Sterker nog, we hebben al afspraken
gemaakt. Hoe, wie en wat, dat leest u op
de uitnodigingskaart die na de zomer bij
u in de brievenbus valt. Over de zomer
gesproken: geniet ervan!

