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De zomerperiode van juli- augustus is achter de rug.
Boekhoudkundig gezien nog de laatste maanden van 2016, maar voor het gevoel starten we weer
een activiteitenperiode op die loopt van september tot juni van het volgend jaar.
Niet dat de uitvoering volledig stil ligt in de zomermaanden. Als iemand zich meldt bij de
thuisadministratie wordt die uiteraard wel geholpen. Ook de bestaande contacten bij de
thuisadministratie, bij maatjes, eigenlijk bij al onze projecten lopen door, maar er zijn geen
bestuursvergaderingen, geen overleggen tussen bestuur en coördinatoren en ook geen overleggen
tussen alle vrijwilligers in een project.
Zomervakantiekampen
Er is echter een grote uitzondering, en dat zijn de zomervakanties die Humanitas ieder jaar
organiseert. Met als doelgroep kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar,
die anders niet op vakantie gaan. Vaak zijn dat kinderen uit gezinnen
die zich financieel geen vakantie kunnen veroorloven. Zowel uit
“traditionele” gezinnen, waar gewoon erg weinig inkomen is , als uit
gebroken gezinnen door bijvoorbeeld echtscheidingen. Het is steeds
een uitdaging om de groepen vol te krijgen, waarbij nog komt dat ook
voor financiering moet worden gezorgd. De komende jaren zal de
Rotary Joure bijdragen aan de financiering van een aantal plaatsen.
In principe zijn er daardoor kampen voor iedere leeftijdscategorie ,
zoals voor 6-7 jarigen, 8-9 jaren, enz, Maar soms melden zich in een
bepaalde leeftijdscategorie te weinig kinderen aan, en soms is er ook
te weinig vrijwillige begeleiding. Zo gaan al een aantal jaren de
kampen voor 12 jaar en ouder niet meer door.
Onze voorzitter, Evelien Blaauw, is net als voorgaande jaren weer
meegegaan met één van de kampen, wederom als kok. Deze foto , uit
een eerder jaar, geeft daarvan een impressie.

Na de zomer
De aanstaande periode staan op het programma:
THUISADMINISTRATIE
Mensen worden geholpen de financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Daar kan
ook het helpen bij het in evenwicht brengen van de uitgaven met de inkomsten toebehoren. En ook
het zoeken naar mogelijkheden om schulden op te lossen en te voorkomen kan aan de orde komen
en indien niet meer vermijdbaar een begeleiding naar en tijdens een “officiële”schuldhulpverlening
(via de gemeente, via de kredietbank).

BEGELEIDE OMGANGS REGELING (BOR)
Je wilt het beste voor je kind, ook bij een echtscheiding. 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. Het traject duurt 3 tot 6 maanden
MAATJESPROJECT, OP MAAT VOOR JOU
Ongeacht iemands achtergrond of verleden kan een vrijwilliger maatje worden en
bijvoorbeeld met je op stap gaan. Wandelen, winkelen. Of gewoon kletsen Alles is
er op gericht het plezier van de deelnemer terug te brengen, het zelfvertrouwen te
vergroten, vooral ook in de eigen contacten.
VOORLEZEN
Een vrijwilliger van Humanitas leest thuis voor bij kinderen. Zowel leuk als leerzaam. Je leert je
Nederlands nog beter, vooral als je de taal nog niet zo machtig bent.
SINTERKLAASACTIE
Humanitas regelt voor elk kind een cadeautje, als ouders het 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 een fijne sinterklaasavond
KINDERVAKANTIEWEKEN
We gaan in ieder geval door met dit project dat hierboven al uitvoerig is
beschreven.

HUMANITAS HEEFT HET FINANCIEEL EVEN LASTIG
In de maanden mei en juni berichtte het hoofdbestuur ons dat Humanitas door
de snelle groei van deelnemers en activiteiten extra aandacht moet besteden
aan de eigen financiën. De met de snelle groei gepaard gaande extra uitgaven
overtreffen namelijk de inkomsten daarvoor. Een belangrijk aandachtspunt is
daarbij de inzet van betaalde krachten en de dienstverlening van en door
regiokantoor en landelijk bureau, die niet meer kostendekkend is.
Onze afdeling werkt op zich met louter vrijwilligers , maar maakt wel gebruik van de betaalde inzet
vanuit het district. Het zou zo maar eens kunnen dat de tarieven daarvan omhoog gaan, reden voor
ons om bijvoorbeeld die betaalde inzet te heroverwegen. We beschikken nu nog over financieel
voldoende draagkracht, maar voorkomen is beter dan genezen.

