Nieuwsbrief 2017-1
Opschonen en verversen digitaal adressenbestand
Vorig jaar zijn we begonnen met een nieuwsbrief nieuwe stijl. Het is de bedoeling
dat deze alleen digitaal wordt verspreid. Anders wordt het namelijk een te
tijdsintensieve bezigheid. Het is echter gebleken dat ons adressenbestand, met
name waar het gaat om relaties en instellingen bij lange na niet meer up to date
is. We zullen daarom de komende tijd aan de slag gaan met het actualiseren
daarvan. Het kan zijn dat u deze nieuwsbrief ontvangt terwijl u daar geen prijs
meer opstelt. Of dat u het op een ander mailadres wilt ontvangen. U kunt ons dan
helpen door het aan ons door te geven. En natuurlijk stellen we het op prijs als u
mensen, instellingen weet die volgens u deze nieuwsbrief niet ontvangen, maar
dat wel op prijs stellen.
Behalve relaties en instellingen ontvangen onze donateurs deze nieuwsbrief. Ook
van deze mensen hebben we niet altijd het e-mailadres.
U kunt voor uw mededelingen mailen naar: defriesemeren@humanitas.nl

Wervingsactie bestuur en vrijwilligers.
Het lukt ons nog steeds om onze activiteiten goed draaiende te houden. Toch
vallen er in het bestuur, het team van de coördinatoren en het vrijwilligers
bestand te vaak “gaten”, in de zin dat er te vaak vacatures zijn. Wij hebben
daarom besloten meer structurele aandacht aan het werven van mensen te
besteden. En dat met meer elan te doen. In de eerste plaats via onze website die
weer up to date is. Verder zullen we het werk van Humanitas weer via uitgebreide
informatie in de lokale kranten plaatsen, hetzij via advertenties , hetzij via
nieuwsberichten. Hebt u nu al zin om u aan te melden ? Mail naar
defriesemeren@humanitas.nl of bel 0624173306.

Overzicht werkzaamheden 2016.
Uiteraard hoort in de eerste nieuwsbrief een terugblik over het voorbije jaar,
zoals we dat eind vorig jaar deden voor de activiteiten in 2015. Dit is tevens de
inhoudelijke bijdrage aan de jaarvergadering op 23 maart. Het financiële verslag
is ten behoeve van deze vergadering reeds op de website geplaatst.

Thuisadministratie
Onze overtuiging is dat Humanitas Thuisadministratie een zinvolle rol kan spelen
in het weer op weg helpen van mensen met financieel/administratieve zorgen.
Ondanks kortere lijnen met Sociale Wijkteams en wetende dat er nog genoeg
verborgen problematiek is, is het aantal hulpvragen in 2016 stabiel gebleven. Op
1 januari zijn we gestart met 47 deelnemers. In de loop van het jaar waren er 33
aanmeldingen waarvan er 30 ook weer werden afgesloten. Het totaal aantal
deelnemers op 31 december was 50. Deze worden begeleid door 13 vrijwilligers.
Ook in 2016 zijn we intensief bezig geweest om de kennis van de vrijwilligers
naar een hoger niveau te tillen. Zo is er een verdieping geweest in het
Armoedebeleid binnen onze gemeente en in de omgang met statushouders, zijn
vrijwilligers naar netwerkbijeenkomsten geweest en hebben cursussen gevolgd,
waaronder de basiscursus Thuisadministratie, een basiscursus
Schuldhulpverlening en een cursus Sociale Zekerheid.

In 2017 zal het accent liggen op uitbreiding van onderlinge contacten en
bundeling van krachten van organisaties binnen De Fryske Marren op
financieel/administratief gebied en gezamenlijke scholing.
Maatjes
Afgelopen jaar is er de nodige wisseling geweest in de coördinatoren. Uiteindelijk
is er een coördinator overgebleven. Er hebben drie vrijwilligers afscheid genomen
maar er zijn er ook vier nieuw bijgekomen. Het was verder een rustig jaar, veel
vrijwilligers blijven na een jaar bij hun maatje, vinden het toch gezellig. Met
Nieuwjaar en hun verjaardag hebben de vrijwilligers een kaartje gehad wat erg
gewaardeerd werd. Zo wordt het contact toch wat vastgehouden.
Er zijn nu 13 koppelingen van vrijwilligers met deelnemers waaronder twee
vrijwilligers met meer deelnemers.
Sinds kort is er meer contact met vluchtelingenwerk en zijn er vrijwilligers
betrokken bij het begeleiden van deze statushouders met het leren van onze taal
en andere zaken waar de statushouders tegenaan lopen.
Voorlezen
Met de komst van vluchtelingen in onze gemeente is de vraag naar voorlezen in
gezinnen met kinderen toegenomen.
Rond 25 vrijwilligers zijn actief. Er wordt thuis voorgelezen aan één of meer
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Naast voorlezen is het ook gezellig om samen een spelletje te doen. Plezier in
taal staat echter bovenaan.
Aanmeldingen komen binnen via scholen, consultatiebureau of via gezinnen waar
al voorgelezen wordt.
In 2017 hopen we meer vrijwilligers te werven, want eind 2016 was er een
wachtlijst.
Sinterklaasactie
Ook dit jaar bezorgden we namens Sint cadeautjes bij kinderen die, veelal door
financiële
omstandigheden, wat minder bedeeld zijn. Ongeveer 200 kinderen in de
leeftijdscategorie van 0-12 jaar hebben een cadeautje ontvangen.
Zomerkampen
De kinderen die in aanmerking komen voor een cadeautje van Sint werden ook
dit jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de zomerkampen die Humanitas
jaarlijks organiseert. De coördinator van de Sinterklaasactie zorgt er elk jaar voor
dat zij benaderd worden. Wij leveren vervolgens onze aanmeldingen aan bij het
district Noord , die de kampen in de regio Roden/Appelscha voor de drie
noordelijke provincies organiseert. Vanuit onze gemeente namen een tiental
kinderen deel.

