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Vrijwilligersmarkten
Op 6, 13 en 19 oktober zijn we aanwezig geweest op de vrijwilligersmarkten in
achtereenvolgens Joure,Balk en Lemmer. De “oogst “ daarvan is een klein tiental
vrijwilligers alsmede een nieuwe coördinator. Een knappe prestatie.
De meesten zijn ingestroomd bij Voorlezen en met name bij ons nieuwe project Home Start.
Twee projecten die in de vorige nieuwsbrief de meeste aandacht kregen.
Een verband tussen de nieuwsbrief en de aanmeldingen op de vrijwilligersmarkten is
hoogstwaarschijnlijk toevallig. Wel is ons inmiddels duidelijk dat het wel een kwestie van én
én is.
De nieuwsbrieven, alsmede de grote advertentie die we dit jaar twee keer geplaatst hebben,
in combinatie met ons op “markten ‘ presenteren levert het nodige resultaat op. Zeker
wanneer we dat combineren met een actuele website. Daarnaast zijn we sinds kort actief
op facebook.
Het werven van vrijwilligers blijft een permanent aandachtspunt.

Activiteiten 2018
Blikken we in de eerste nieuwsbrief van een jaar altijd terug op het voorgaande jaar, aan het
eind van een jaar kijken we graag vooruit naar wat het nieuwe jaar gaat brengen.
Vorig jaar (eind 2016) meldden we een loutere continuering van alle bestaande
activiteiten, nu is het iets anders. We starten een nieuw project, namelijk Home Start.
Voorts hebben we een voornemen, en dat is een aantal malen iets eenmaligs doen. Denk
aan een etentje organiseren voor een bepaalde groep mensen, die zoiets over het algemeen
niet mee maken. Of een eenmalig inloopcafe. Een toertocht is ook zo’n idee. We komen om
twee redenen hier nu niet aan toe, namelijk de beschikbare menskracht en de financiering.
Voor dat laatste hebben we nu een oplossing door uit onze algemene reserve een bedrag af
te zonderen voor dit type manifestaties. Het eerste blijft wel een uitdaging, maar we hopen
dat zich mensen gaan aanmelden die iets eenmaligs willen doen.
Het project Home Start is in feite in september van dit jaar al begonnen met de werving en
opleiding van vrijwilligers, maar 2018 wordt het jaar van koppeling van deelnemers aan
vrijwilligers.

In 2018 gaat het dus om :

Thuisadministratie
We helpen je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden.

BOR Begeleide Omgangsregeling
Je wilt het beste voor je kind, ook bij een echtscheiding. We helpen je.Ook als spanningen
goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. Onze vrijwilligers houden geen
dossier bij en treden als het goed gaat steeds wat verder terug.

Voorlezen
Een vrijwilliger leest bij jou thuis voor aan je kinderen: leuk én leerzaam. Kinderen vinden
voorlezen heerlijk en Nederlands leren gaat zo spelenderwijs, ook voor jouzelf als je zelf de
taal nog niet goed machtig bent. Zo kunnen je kinderen zichzelf nu en later beter redden.

Kindervakantieweken
De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook jouw kind een heerlijk ontspannende
vakantieweek. Als vakantie er niet in zit. Naast groepsweken kunnen ze ook op vakantie bij
een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even tussenuit. Leeftijd: van 6 tot
18 jaar.

Sinterklaas speelgoedactie
Humanitas regelt voor elk kind ‘n cadeautje, als ouders ‘t niet breed hebben. Want ieder
kind telt mee. Vrijwilligers kopen voor hen passende cadeautjes aan de hand van hun
verlanglijstjes en leeftijden. Zo krijgen ook zij ‘n fijne Sinterklaasavond. Voor kinderen tot
12 jaar.

Humanitas Maatjes
Maatjesproject Op Maat Voor Jou: toegespitst op jouw behoeften, ongeacht je achtergrond
of verleden. Een vrijwilliger is jouw maatje en gaat met je op stap. Wandelen of winkelen, of
gewoon kletsen. Alles is erop gericht om jou het plezier en zelfvertrouwen (terug) te geven
in je eigen contacten.

Humanitas Home-Start
Heb je een gezin met jonge kinderen? En behoefte aan opvoedingsondersteuning? HomeStart helpt je. Kinderen opvoeden aan de hand van praktische hulp, handige tips en
vriendschap? Het kan. Een vrijwilliger staat elke week voor je klaar. Voor gezinnen met in
elk geval één kind van 7 jaar of jonger.
En wellicht dus: eenmalige

activiteiten en manifestaties

Het bijbehorende werkplan en de bijbehorende financiële stukken worden te zijner tijd op
onze website geplaatst.

Maatjes
Hebben we in vorige nieuwsbrieven meer uitvoerig stilgestaan bij de projecten
thuisadministratie, voorlezen en homestart in deze nieuwsbrief doen we dat bij het
Maatjesproject .
Wil je meer contacten met mensen? Met een maatje ga je gezellig op stap en doe je leuke
dingen. Het geeft je zelfvertrouwen.
Wil je graag een maatje om samen mee op stap te gaan? Maar lukt het niet om contacten te
leggen, of weet je niet goed hoe? Onze maatjesprojecten zijn speciaal toegespitst op jouw
behoeften, ongeacht je achtergrond. Wij richten ons hierbij vooral op mensen die eenzaam
zijn, vaak ouderen Een lichamelijke of verstandelijke beperking is daarbij geen probleem.
Samen met een van onze vrijwilligers – jouw maatje – ga je eropuit. Gewoon lekker
ontspannen. Wandelen of winkelen, bijvoorbeeld. Of een museum bezoeken. En natuurlijk
kun je praten over wat jou bezighoudt. Alles is erop gericht om jou het plezier en
zelfvertrouwen (terug) te geven dat je nodig hebt om je eigen contacten op te bouwen.
Als je meer informatie wenst en/of ondersteuning wilt, kun je contact met ons opnemen.
Na je aanmelding volgt een intakegesprek met één van de coördinatoren van de werkgroep
Maatjesproject. Daarna wordt je in contact gebracht met één van onze vrijwilligers

Nog in het kort:
De Sinterklaasactie heeft naast de gebruikelijke cadeautjes ook een aantal truien
aangeboden gekregen via breiboutiek Ajoure, gebreid door vrijwilligers. Daarvoor is een
hartelijk bedankje hier erg op zijn plaats.
Contactgegevens
Telefoon: 06 24173306 Email: defriesemeren@humanitas.nl

