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In deze eerste nieuwsbrief blikken we met u terug op onze activiteiten in 2015. Wij willen deze nieuwsbrief 4 keer per
jaar laten verschijnen. De nieuwsbrief is bedoeld voor al onze vrijwilligers, onze leden en de vele mensen en
organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij onze activiteiten. U zult de nieuwsbrief vanaf nu in digitale
vorm ontvangen. Omdat we nog niet over alle e-mailadressen beschikken ontvangen die mensen voorlopig ook nog
een papieren versie.
Deze nieuwsbrief komt in de plaats van het verbale deel van het jaarverslag. Het financieel overzicht uit dit jaarverslag
zal, zodra dat gereed is, digitaal beschikbaar zijn via onze website en tevens tijdens de jaarvergadering in papiervorm
worden uitgereikt.

Sinterklaasactie 2015.
Ook dit jaar bezorgden we namens Sint cadeautjes bij kinderen die, veelal door financiële
omstandigheden, wat minder bedeeld zijn. Maar liefst 205 kinderen in de leeftijdscategorie van
0-12 jaar hebben een cadeautje ontvangen.
De cadeautjes werden dit jaar geleverd door Intertoys in Joure. Daarnaast leverde de Actie
Pepernoot 62 cadeaus op en stelden ook particulieren een deel van de cadeautjes (veelal
speelgoed waar de eigen kinderen te groot voor zijn geworden) beschikbaar. Ouders bij wie Sint
niet aan huis kwam konden geschenken uitzoeken in ‘onze’ loods op de Woudfennen.

Zomerkampen 2015
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 3 kinderen deel aan het 5-6 jarigen-kamp, 4 kinderen
gingen naar het 9-10 jarigen-kamp, 1 naar de 10-11 jarigen-week en 2 naar de
week voor 11-12 jarigen.
Onze voorzitter Evelien Blaauw ging dit jaar al voor de derde keer mee als vrijwilliger en zette de kinderen dagelijks
een heerlijke maaltijd voor.

Maatjes.
Dit jaar zijn we er in geslaagd het coördinatieteam voor het maatjesproject op sterkte te krijgen.
Het maatjesproject vraagt vrij veel coördinatie, omdat bijvoorbeeld de intake door twee mensen
moet worden gedaan. De intake vergt bovendien vaak meer gesprekken dan bijvoorbeeld de
intakes voor het voorlezen of de thuisadministratie. De publiciteit die we gegenereerd hebben
rondom het maatjesproject heeft een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. In totaal zijn er nu 17 koppelingen, 10
meer dan op 1 januari 2015. Er zijn 16 vrijwilligers actief. Inmiddels bereiken ons al weer de nodige aanmeldingen van

mensen die graag in contact met een maatje willen komen. Wij zetten daarom de komende tijd in op het aantrekken
van vrijwilligers. Voelt u zich geroepen? Of wilt u mensen in uw omgeving op onze vraag attenderen? Wij zijn daar erg
blij mee!
Thuisadministratie
De economische crisis heeft op veel huishoudens zijn weerslag gehad. Bij de thuisadministratie
zorgde dat voor enige toename van de activiteiten, die toename heeft zich daarna betrekkelijk
snel gestabiliseerd. Op 1 januari 2015 zijn we gestart met 45 deelnemers. In de loop van het jaar
waren er 31 aanmeldingen waarvan er 29 ook weer werden afgesloten. Het totaal aantal
deelnemers op 31 december was 47. Deze worden begeleid door 15 vrijwilligers.
Ook in 2015 zijn we intensief bezig geweest om de kennis van de vrijwilligers naar een hoger niveau te tillen. Zo
hebben we regelmatig sprekers uitgenodigd van instanties die raakvlakken hebben met ons werkgebied, zoals
vertegenwoordigers van voedselbanken, de gemeente (minimaregelingen) en het Sociaal wijkteam. In 2016 zal het
accent liggen op uitbreiding van onderlinge contacten/verwijzingen binnen het sociale netwerk en de scholing van de
vrijwilligers.

Voorlezen
Onze voorleesactiviteiten zijn fors toegenomen en waren afgelopen jaar vooral gericht op
kinderen. We hebben twee groepen geformeerd: een in Joure en een in Lemmer en omgeving.
In totaal is een kleine dertigtal vrijwilligers actief. De vrijwilligers lezen voor aan een of
meerdere kinderen, dat gebeurt thuis bij het betrokken gezin. Daarnaast lezen vrijwilligers ook
voor aan groepjes kinderen, deze activiteit vindt plaats in de bibliotheek.

Jaarvergadering.
De jaarvergadering is gepland op donderdagavond 17 maart. U ontvangt hiervoor tijdig
een uitnodiging. Behalve de behandeling van de jaarrekening en een blik op de
toekomst zal, zoals dat ook voorgaande jaren het geval was, een nog nader te bepalen
thema op de agenda staan.

Vrijwilliger worden?
Wilt u deelnemen aan activiteiten zoals hierboven beschreven? Of wilt u mensen
attenderen op onze activiteiten en hen laten weten hoe ze zich kunnen aanmelden? Daar
zijn we erg blij mee, elke aanmelding is welkom! Aanmelden kan per e-mail:
defriesemeren@humanitas.nl, of telefonisch: 06-24173306.

Digitaal ontvangen ?
In de toekomst willen wij deze nieuwsbrief uitsluitend digitaal versturen. Het scheelt ons geld en veel tijd. Wilt u deze
nieuwsbrief blijven ontvangen? Geef dan uw e-mailadres aan ons door!
Ontvangt u de nieuwsbrief al digitaal en wilt u zich afmelden? Geef dat per e-mail ons door!
Wij zijn per e-mail te bereiken via: defriesemeren@humanitas.nl
Nadere informatie vindt u ook op onze website: www.humanitas.nl/afdeling/defriesemeren

