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Budgetbeheren en
bewindvoeren
STREEK - Budgetondersteuning Nederland B.V. is
zeven jaar actief als budgetbeheerder en bewindvoerder
voor cliënten die, om wat
voor redenen dan ook, hun
eigen financiën niet kunnen
beheren.
Volgens algemeen directeur
ing. J.N. Groot is er veel vraag
naar hun diensten en is het
kantoor inmiddels van eenmanszaak uitgegroeid tot een
bedrijf met twaalf medewerkers, waarvan drie bewindvoerders. Door de ver doorgevoerde automatisering is er
altijd een actueel beeld over
de financiële situatie van alle
cliënten.
Per 1 januari 2015 is er een
nieuwe wet van kracht, die eisen stelt aan de opleidingseisen van de medewerkers, zo
moeten alle bewindvoerders
Een plaatje van de Humanitas Kindervakantieweken.

Afwisselend vrijwilligerswerk
bij Humanitas Zaanstreek

een HBO opleiding hebben.
Budgetondersteuning Nederland B.V. voldoet aan alle gestelde eisen.
Er is een groot verschil in de
reden waarom iemand cliënt
wordt bij Budgetondersteuning Nederland B.V. Enerzijds
zijn dit cliënten die om gezondheidsredenen hun eigen
financiën niet meer kunnen
beheren, bijvoorbeeld door
een lichamelijke- of verstandige beperking of (een beginnende) dementie. Anderzijds
komen er steeds meer mensen
in de schulden en helaas roepen die te laat de hulp van een
professional in.
Wie niet in de problemen wil
komen of al in de problemen
zit kan bellen naar 0756127882 voor een vrijblijvend
gesprek om de mogelijkheden
te bespreken.

AlphaBed met complete
collectie comfortbedden

ZAANDAM - Eén blik op de website van Humanitas Zaanstreek is genoeg om te zien dat Humanitas zich in deze regio
bezighoudt met heel veel activiteiten. En daar zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Enkele van hen doen hun verhaal.
Annelies van der Eijk brengt vriendschappelijke
huisbezoeken. ‘Tweeëneenhalf jaar geleden schreef
ik mij in bij het project 'vriendschappelijk huisbezoek'. Het leek mij leuk om bij ouderen op bezoek te
gaan, om ze weer iets minder eenzaam te maken. Samen met de coördinator maakte ik kennis met mijn
deelnemer. Dit was vanaf het eerste moment al heel
gezellig. Als ik bij haar kom, gaan wij eerst samen
een kopje thee drinken en spreken wij over verschillende dingen. Zoals dingen waar ze mee zit of zich
zorgen over maakt, maar ook de leuke momenten die
zij meegemaakt. Als het mooi weer is, gaan wij ook
weleens een stukje wandelen met de rollator. Dan lopen wij richting de stad, daar woont zij dichtbij en
drinken wij soms nog een kopje bij de Hema of ergens anders. Het is ook leuk om te zien dat zij het altijd fijn vindt als ik langs kom. Naast de gezelligheid,
kijk ik ook of er andere dingen nodig zijn. Ook bespreek ik nog weleens punten, zoals vrienden en familie. Dit doe ik om te weten te komen hoe groot het
netwerk is en haar actief te houden. Graag blijf ik nog
lang bij haar langskomen.’

Kindervakantieweken
Afgelopen zomer ging er weer een groepje Zaanse
kinderen mee met de ‘Humanitas Kindervakantieweken’. De bestemming was het Boshuis in Wieringerwerf. Vakantieganger Damian (12 jaar) beschreef
zelf zijn week: ‘We vertrokken zaterdag 18 juli 2015
om half 2 op station Duivendrecht. Ik werd gebracht
door mijn oma en opa Kok. Op het station werd ik ingedeeld bij de leiders Marcel en Aïscha. de andere
kinderen heetten Des-hon, Ryshentely en Jeroen. Onderweg keken wij film en zat ik naast Azar. In de
week dat ik op kamp was, hebben wij vier keer buiten
gezwommen, potjes voetbal gedaan en werd er een
speurtocht gehouden. Ook heb ik veel Donald Ducks
gelezen. De laatste avond hadden wij een gezellig
kampvuur als afsluiting. Ik vond het een hele leuke
kampweek.’ Kinderen tot en met 12 jaar mogen mee
met de Kindervakantieweek.

Levensboeken
Maartje is schrijver bij project Levensboek van Humanitas. ‘Nog niet zolang geleden werd ik voorgesteld aan mijn verteller. Het klikte meteen! Dit is belangrijk omdat het anders lastiger is om te
interviewen en persoonlijke dingen te bespreken die

wel of niet in hun levensverhaal mogen. Ik ben in totaal tien keer bij haar langs geweest, heb ik al mijn
materiaal en kan beginnen met schrijven. Als ik klaar
ben, ga ik in verschillende bijeenkomsten het verhaal
met haar doorlopen om te zien wat zij nog toegevoegd
of weggelaten wil hebben. Het optekenen van een
verhaal van iemand vind ik leuk om te doen. Je leert
altijd veel dingen en komt allerlei historische onderwerpen tegen. De feiten kan je inderdaad ook nakijken in het archief van de gemeente of op internet. Je
schrijft voor iemand zijn of haar levensverhaal op,
maar je haalt er zelf ook veel uit.’

Steun bij Verlies
Het vrijwilligerswerk van Irene de Oude bij Humanitas bestaat uit Steun Bij Verlies. ‘Van dit werk leer ik
veel. Inmiddels heb ik bij twee deelnemers ruim een
jaar huisbezoeken afgelegd. Wat mij het meeste aanspreekt, is toch wel dat je iemand volledig de ruimte
mag geven om zijn/haar verdriet te onderkennen. Hoe
je luistert naar de ander draagt zeker bij aan de kwaliteit. Breng ik mijn eigen verdriet na een verlies ter
sprake, heb ik oordelen of aannames? Dat zou in de
weg kunnen zitten en daardoor de ander belemmeren
zijn/haar eigen proces te ervaren, voor een deel met
mij samen. Deze aspecten ervaar ik als heel boeiend.
Tegelijk kan de afwisseling in temperament een uitdaging zijn want de eerste deelnemer was oprecht dankbaar en de tweede vond het volkomen vanzelfsprekend dat ik elke twee weken in mijn vrije tijd bij haar
thuis kwam gedurende 1,5 jaar. Dat confronteerde me
wel. Hoe kon ik daar mee omgaan zonder de ander tekort te doen? Hoe altruïstisch ben ik eigenlijk? Ik
voelde echt dat het ergens ophield voor me. Hierdoor
leer ik veel over mezelf en mijn eigen innerlijke veranderingen. Vroeger zou ik beledigd zijn terwijl ik nu
kan zien dat het onvermogen van de ander is.’
Naast bovengenoemde projecten houdt Humanitas
Zaanstreek zich ook bezig met Thuis Administratie,
Financieel Café, Voorlezen en Activerend Huisbezoek. Is dit aanleiding om ook vrijwilliger te worden,
en zou u graag deelnemen aan een activiteit, dan kunt
u contact opnemen met het secretariaat van Humanitas Zaanstreek: zaanstreek@humanitas.nl of bellen
met onze secretaris op tel. 075-6168356. Op www.humanitas.nl/afdeling/zaanstreek is te zien welke vacatures er nog meer openstaan voor nieuwe vrijwilligers.

Een trotse Sigfrid Appelman in zijn AlphaBed showroom

In Wormerveer heeft zich op industrieterrein Noorderveld naast de Praxis het bedrijf AlphaBed gevestigd. In
deze winkel een complete collectie comfortbedden.
Van uitrijdbaar, hoogte verstelbaar, vast of elektrisch, alles in
een goede prijs/kwaliteit verhouding. Ook de in en uitstap
hoogte is zeer belangrijk en individueel. Eigenaar Sigfrid Appelman vertelt daar graag over.
'De keuze van bodem en matras
doen wij in goed overleg met de
klant, iedere persoon heeft zo
zijn eigen lig-gewoontes en postuur, hier passen ook weer individuele materialen bij.'
De comfortmarkt is sterk groeiend aldus Appelman. 'Zo geven
wij bij AlphaBed slaapgarantie
van 90 dagen. Dit houdt in dat

iedere klant van AlphaBed lekker ligt, dat is bij ons de standaard. Verder nemen wij het
oude bed/matras retour en worden de oude matrassen gerecycled. Uw bed wordt geleverd ,
gemonteerd en het oude gaat gelijk mee retour. Al ruim 30 jaar
ervaring in het slaapvak zorgt
ervoor dat onze klanten lekker
slapen in hun nieuwe bed' besluit Sigfrid.
AlphaBed slapen van A tot Z.....
Slapen aan huis (info@alphabed.nl of +31 683567172),
Samsonweg 15, 1521 RA Wormerveer.

Grip op artrose
ZAANDAM - Onder begeleiding van professionele zorg
krijgen belangstellenden middels een cursus in groepsverband ‘grip op artrose’. Evean, Fysio Centrum Zaanland en de Voediëtist hebben de handen ineen geslagen.
Met deze multidisciplinaire
behandeling wordt tevens een
gezonde levensstijl aangeleerd
en bevorderd. Artrose is een
chronische gewrichtsaandoening waarbij de kwaliteit van
het kraakbeen afneemt. Hierdoor kunnen allerlei klachten
ontstaan zoals pijn, stijfheid
en een verminderde lenigheid

van het gewricht. De fysiotherapie vindt twee keer per week
in groepsverband afwisselend
plaats in het Evean Oostergouw en Fysio Centrum
Zaanland.
Voor vragen en aanmelding
neem contact op met Evean
Oostergouw, afdeling fysiotherapie, 075-6472576.

