Later als ik
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ik ook voor
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We praten
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maar we
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zorgen voor
een rijkere
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Henriëtte van der Meij, manager Humanitas Almere

Humanitas
is er voor elke
Almeerder
Als kind vond ik het heel normaal dat mijn moeder vrijwilligerswerk deed. Ik ging graag met haar mee als ze bij eenzame mensen op bezoek ging of eten rondbracht voor Tafeltje
Dekje. Ik vond het geweldig om te zien hoe blij ze waren
met wat mijn moeder deed. Nu, als manager van Humanitas
Almere, realiseer ik me nog meer hoe waardevol het werk is
dat vrijwilligers doen.
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Wat gebleven is, is de passie die ik bij de mensen
om me heen zie voor het vrijwilligerswerk.

Wist je dat 600 goed geschoolde Humani- Elke Almeerder telt
Op zo’n moment is het fijn als iemand er
Het kan ons allemaal gebeuren dat we het helemaal voor jou is. Iemand die naar je
tasvrijwilligers elke week actief zijn in
even niet alleen redden. Omdat er iemand luistert, advies geeft en je helpt je leven
onze stad? En dat Humanitas Almere
jaarlijks ruim 2000 stadsgenoten tijdelijk is overleden van wie je heel veel hield.
weer op de rails te krijgen.
Omdat je je baan verliest en daardoor
ondersteuning biedt?
Humanitas is er voor alle Almeerders,
Waar nodig werken
ongeacht hun
we samen met
levensovertuiging,
Humanitas Almere is een professionele vrijwilligersorganisatie. We bieden
artsen, maatschapleeftijd en cultuur.
tijdelijke ondersteuning bij opvoeden, opgroeien, detentie, eenzaamheid, verlies
pelijk werkers,
en thuisadministratie. Belangrijke waarden in ons werk zijn: regie over je eigen
leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, inspelen op wat er leeft in de
psychologen en
Professioneel
maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander. We
vele anderen. Ook
Onze vrijwilligers gaan
zijn er voor alle Almeerders, ongeacht hun levensovertuiging, leeftijd en cultuur.
hebben we nauwe
goed voorbereid op pad.
banden met de
Voor zij in de praktijk
financiële problemen krijgt. Omdat je
wijkteams in de stad.
aan de slag gaan, volgen ze een uitgeIk ben er trots op dat we dat als organisatie kind(eren) zoveel energie vragen dat je
breide basistraining. Daarnaast vinden we
niet meer aan jezelf toekomt. Omdat je
kunnen doen. En ik ben trots op onze
het belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen
vrijwilligers, die zich oprecht inzetten om bent gescheiden en de omgang tussen je
de vrijwilliger en degene die tijdelijk een
kind en je ex niet wil vlotten.
iets voor een ander te betekenen.
steuntje in de rug nodig heeft. Daarom

handelen we altijd op verzoek van en met
respect voor de ander. Ook gaan we ervan
uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is –
en blijft – voor zijn eigen leven.
Tot slot
Natuurlijk, er is veel veranderd sinds de
tijd dat ik met mijn moeder op stap ging.
Wat gebleven is, is de passie die ik bij de
mensen om me heen zie voor het vrijwilligerswerk. Mensen die zich inzetten
voor een ander, zonder dat zij daarvoor
iets terugverwachten. En juist daardoor
krijgen ze veel terug.
Een van onze vrijwilligers zei onlangs: ‘Ik
weet niet wie er nou meer plezier beleeft
aan de ondersteuning: ikzelf of het gezin.’
Mooier kan ik het niet verwoorden.

E l ke Alm e e rd e r t e lt
per maand een groep gedetineerden. Soms
is op verzoek ook een-op-eencontact
mogelijk. Het bezoek duurt meestal drie
kwartier tot een uur. Ook is er nazorg voor
ex-gedetineerden.

DETENTIE

Humanitas
Gedetineerdenbezoek

Contact met de
buitenwereld
Gedetineerden leiden een geïsoleerd
bestaan, zeker als familieleden en vrienden ver weg wonen of wegblijven uit
schaamte of boosheid.
Vrijwilligers van Humanitas Gedetineerdenbezoek brengen de buitenwereld
een klein beetje binnen de muren van de
instellingen. Zij bezoeken meestal eens

Humanitas werkt samen met de Penitentiaire inrichtingen in Almere en Lelystad en
de Oostvaarderskliniek. Jaarlijks worden
ongeveer 250 gedetineerden en patiënten
bezocht. De bezoeken worden erg gewaardeerd. Dat blijkt uit de hoge opkomst (per
maand doen 10-20 mensen mee) en uit de
positieve reacties.
Vrijwilligers worden geselecteerd op hun
vaardigheden en goed voorbereid op hun
bezoeken. Zij komen regelmatig bij elkaar
om ervaringen uit te wisselen.

Projectcoördinator
Angéliquè van Beckhoven
06 165 36 250
a.vanbeckhoven@humanitas.nl
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Ahmed: ‘Ik ben al vijf jaar met veel
plezier vrijwilliger voor Humanitas
Gedetineerdenbezoek en heb nog
nooit een bezoek afgezegd. Dat ik
Nederlands en Arabisch spreek komt
goed van pas in dit werk. De bezoeken
kosten weinig tijd, maar je doet er
degenen die ‘vast’ zitten een enorm
plezier mee. Je helpt mensen die ooit
in de fout zijn gegaan weer een beetje
op weg naar ‘buiten’.’

Noël: ‘De bezoeken van Humanitas
doen mij beseffen dat ik niet alleen
maar iemand ben die iets vreselijks
heeft gedaan. Ik krijg het gevoel dat
ik ook gewoon een aardig mens ben
en de moeite waard. Daardoor heb
ik hoop gekregen dat ik dit straks
achter me kan laten en weer als
normaal mens in de maatschappij kan
functioneren.’

Als ik na een bezoekgroep weer in mijn auto stap,
realiseer ik me des te meer wat vrijheid betekent. Voor
mij is het een kleine moeite om een gedetineerde te
bezoeken, ik breng dan voor even buiten naar binnen.
(vrijwilliger Gedetineerdenbezoek)

Dit doen we bij Humanitas Almere
Begeleide omgangsregeling
Flevoland

Contact met je kind na
een scheiding
Een neutrale ontmoetingsplek voor
gescheiden ouders en hun kind(eren)

Kindervakantieweken

Een week om nooit te
vergeten!
Een week onbezorgd vakantieplezier voor
kinderen van 6 - 12 jaar

Levensboek

Meer dan een mooi verhaal
Een levensgeschiedenis op papier (laten)
schrijven

Socrates Café

Match

Doorstart

Ruimte voor bespiegeling
Samen sterk in opvoeden
Ondersteuning van gezinnen
met kinderen van 7 - 14 jaar

Een maatje om op te bouwen

Op een filosofische manier
in dialoog met anderen

Een maatjesproject voor kinderen en
jongeren van 4 - 24 jaar

Gedetineerdenbezoek

Steun bij rouw

Home-Start

Contact met de buitenwereld
Leven met een verlies

Contact tussen gedetineerden
en de wereld ‘buiten’

Je staat er niet alleen voor

Ondersteuning van volwassenen die
leven met een verlies

Gezin in Balans

Ondersteuning van gezinnen
met kinderen van 0 - 6 jaar

Wel Thuis

Gezin en verlies

Verder met je leven na
detentie
Gedeeld verdriet
Begeleiding van kinderen/jongeren
en hun ouders bij verlies

Rustpunt in je gezin

Ondersteuning van (ex-)gedetineerden bij
het weer op de rails krijgen van hun leven

Aanvullende ondersteuning in gezinnen
waarbij (jeugd)hulpverlening is betrokken

Thuisadministratie

Huisbezoek

Doe mee met Humanitas
Als deelnemer
Als je een steuntje in de rug kunt
gebruiken
Als vrijwilliger
Om een Almeerder te helpen zijn of haar
leven weer op te pakken
Als lid of donateur
Om onze activiteiten mogelijk te maken
Als bestuurslid
Om de afdeling Almere organisatorisch
te ondersteunen

Je administratie op orde
Weer onder de mensen
Een maatjesproject voor mensen die
eenzaam zijn of dreigen te worden

Ordening van administratie bij
betalingsachterstanden en schulden

Eenmaal thuis heb je te maken met de opvoeding van je kinderen

Humanitas
Gezin in Balans
Hoe vertel je je kinderen dat je in de
gevangenis zit? Wie zorgt er voor hen?
Hoe gaat het als je weer thuis bent?
Gezin in Balans biedt (ex-)gedetineerden
ondersteuning bij het weer op de rails
krijgen van hun leven. Uitgangspunt
is dat een succesvolle terugkeer in de
maatschappij helpt bij het voorkomen van
een terugval. Bovendien heeft een ouder
die goed in zijn vel zit een positief effect
op de ontwikkeling van de kinderen. Dat
Riet (30) heeft vijf kinderen. Voor
haar detentie zocht ze contact met
Jeugdzorg. Op haar eigen verzoek
werden de twee minderjarige kinderen
in een crisispleeggezin geplaatst. Na
haar detentie woonde Riet in bij haar
broer. Met ondersteuning van een
maatje van Gezin in Balans regelde
ze een eigen huurwoning. Ook
vond ze werk in de thuiszorg. Haar
schulden zijn aangepakt en toeslagen
aangevraagd en toegekend.
De ondertoezichtstelling – een maatregel waarbij haar gezag over de
kinderen werd beperkt – is ongedaan
gemaakt en zij zorgt nu weer
zelfstandig voor haar kinderen.
Petri (34) ‘In de twaalf maanden dat
ik in de gevangenis heb gezeten, heb
ik maar drie keer bezoek gehad van
mijn zoon. De rest van mijn kinderen
heb ik meer dan een jaar niet gezien.
Mijn zussen werken allebei en ik kon

vergroot de kans dat zij opgroeien in een
stabiele omgeving.
De ondersteuning van Gezin in Balans
bestaat uit gesprekken over hoe verder en
praktische tips voor het omgaan met huishouden, opvoeding en administratie.
Projectcoördinator
Angéliquè van Beckhoven
06 165 36 250
a.vanbeckhoven@humanitas.nl
niet van hen verlangen dat ze ook nog
op bezoek kwamen met mijn kinderen.
Ik ben daar nog steeds erg verdrietig
over en voel me echt schuldig
tegenover mijn kinderen! Ik heb de
kinderen wel vaak gesproken via de
telefoon en ik stuurde kaartjes naar
ze maar ik heb weinig post van hen
teruggekregen. Dit vind ik wel jammer.
Ik voelde me hierdoor eenzaam en ben
erg teleurgesteld in de buitenwereld.
Ik zie de toekomst wel positief
tegemoet, maar vind het ook wel
angstig. Ik weet niet hoe de kinderen
zijn omdat ze toch zijn gegroeid in de
anderhalf jaar dat ik heb vastgezeten.
Ik heb nu hulp gevraagd aan
Humanitas om me straks te helpen
met de opvoeding en het huishouden.
Ik merk dat ik minder goed tegen
drukte kan en ik weet niet hoe het zal
gaan als straks alle kinderen weer
thuis wonen.’
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T huisadministratie

Thuisadministratie TOSS
Een warme deken voor onze deelnemers

THUISADMINISTRATIE

Gerard en Sianne zijn
vrijwilligers bij Team
Ondersteuning Schuld
Stabilisatie (TOSS).
‘Op verschillende locaties in de stad
houden we spreekuren voor mensen die
problemen hebben met hun administratie.
Deze mensen hebben zich eerst aangemeld
bij Plangroep, maar voldeden nog niet
aan alle voorwaarden om rechtstreeks
toegelaten te worden.
Plangroep verwees hen daarom naar het
TOSS-team. Voor deze mensen voelt het
als een warme deken dat zij snel worden
geholpen. En voor ons is het directe
contact met de sociaal raadslieden en
maatschappelijk werk een ideale manier
van werken. Inmiddels draaien er vijf
TOSS-teams in Almere.’
Waardering
‘Vaak hebben mensen meer dan alleen
financiële problemen. In het verleden
moesten deelnemers soms maanden
wachten voor zij daadwerkelijk konden
worden geholpen. Dankzij TOSS kunnen
we heel snel inspringen, ook in crisissituaties’, vertelt Sianne. ‘Dat mensen
het waarderen blijkt uit de enquête die
we hebben gehouden: 95-98% zegt zéér
tevreden te zijn met onze hulp.’
Beide vrijwilligers zijn blij met de positieve reacties van deelnemers. ‘Voor de
toekomst zien we onze activiteiten nog
verder groeien.’

Door goede samenwerking pakken we problemen in één keer aan

keer op een van onze locaties, meestal
in een gezondheidscentrum. Daar zijn,
behalve Humanitasvrijwilligers, ook een
maatschappelijk werker en een sociaal
raadslid aanwezig. Op deze manier kunnen we iemands problemen in één keer
aanpakken.
Afspraken
Gerard legt uit hoe het werkt: ‘Deelnemers Tijdens het eerste gesprek krijgt de
deelnemer onze administratiemap. Die
komen – op afspraak – maximaal drie

map is een eenvoudig systeem om een
administratie aan te leggen. Ook krijgen
mensen daardoor inzicht in hun financiële
situatie.
Het is de bedoeling dat bij de tweede
afspraak alle financiële papieren in die
map zijn geordend.
Zo nodig geven wij nog tips, zodat tijdens
de derde en laatste afspraak alles in orde is

en de deelnemer het traject bij Plangroep
kan voortzetten.’
Wel steunen, niet leunen
Uitgangspunt bij TOSS is, net als bij
de andere Humanitasprojecten, dat een
deelnemer zelf wil werken aan zijn of haar
situatie. Sianne: ‘Wij geven handvatten
en helpen bij het krijgen van overzicht

en rust. Maar het initiatief ligt bij de
deelnemer.
Mochten deelnemers, door welke oorzaak
dan ook, niet met het administratiesysteem
om kunnen gaan, dan geven wij hulp
bij hen thuis. Gelukkig gebeurt het ook
regelmatig dat deelnemers inzien dat zij
de problemen zelf kunnen oplossen en dat
verdere hulp niet meer nodig is.’

Je administratie
op orde
Humanitas Thuisadministratie begeleidt
mensen met betalingsachterstanden en
schulden bij het ordenen van hun administratie. Een beroep doen op Thuisadministratie kan alleen na verwijzing door
Plangroep, de organisatie die in opdracht
van de gemeente de schulddienstverlening
uitvoert.

ondersteuning nodig hebben en niet direct
worden toegelaten tot de Schulddienstverlening, helpen wij – na verwijzing door
Plangroep – graag verder op een van de
locaties.

Plangroep
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
036-539 59 50
Vanaf januari 2015 werken Humanitas
Thuisadministratie, maatschappelijk werk bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur
en sociaal raadslieden nauw samen op
vijf locaties in Almere. Vrijwilligers van
Thuisadministratie helpen onder andere
bij het ordenen van administratie en geven Projectcoördinatoren
uitleg over het indelen van de adminiAnne-Marie van den Berg
stratie in een map. Ook ondersteunen zij
06 533 25 702
bij het opstellen van een maandbegroting
a.vandenberg@humanitas.nl
en andere voorkomende administratieve
zaken.
Crista Rouwenhorst
Wie vragen heeft over financiën en/of
06 226 41 086
schulden, kan zich aanmelden bij
c.rouwenhorst@humanitas.nl
Plangroep. Mensen die administratieve

Willem en Teun
Willem (23) komt na verwijzing van het Team Ondersteuning Schuld Stabilisatie
(TOSS) naar de afspraak met Teun (45), vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie. Hij wil graag begeleid worden bij het op orde brengen van zijn administratie.
‘Hoe ver is de achterstand in het ordenen van je administratie opgelopen?’, vraagt
Teun. Willem verzoekt Teun mee te lopen naar zijn auto. Hij opent de kofferbak. Die
is helemaal gevuld met post.
Teun stelt voor dat Willem eerst de post in mappen ordent en na een week terugkomt. Zijn twijfel over of dat gaat lukken, spreekt hij niet uit.
Wie schetst Teuns verbazing als Willem een week later met een geordende map
op zijn afspraak verschijnt? Willem kan daarna weer snel zijn traject vervolgen bij
Plangroep.

Wat een kennis hebben jullie vrijwilligers en wat is het leuk om met
hen samen te werken aan een gezamenlijk doel!
(samenwerkingspartner Zorggroep Almere over Thuisadministratie)

E l ke A lmeerder tel t

Opvoeden

Humanitas Home-Start:
voor ouders en kinderen
van 0 – 6 jaar.

Humanitas Kindervakantieweken

Een week om nooit
te vergeten

Je staat er niet
alleen voor
Ieder gezin kent periodes waarin het
minder goed gaat. Bijvoorbeeld door
ziekte, weinig contact met vrienden en
familie, geldgebrek, opvoedings- of
relatieproblemen. Humanitas Home-Start
biedt tijdelijke opvoedingsondersteuning
aan ouders met tenminste één kind van 6
jaar of jonger.
Voor het opvoeden van kinderen bestaat
geen handleiding. Ouders zijn met vragen
en onzekerheden voornamelijk op zichzelf
aangewezen. Soms komen ze er niet uit
en dan kan tijdelijke ondersteuning van
Humanitas Home-Start uitkomst bieden.
Vrijwilligers van Home-Start helpen
voorkomen dat alledaagse twijfels
uitgroeien tot ernstige en langdurige
problemen. Zij vinden het helemaal niet
gek als ouders niet op iedere vraag een
antwoord hebben of dat zij hun kinderen
niet altijd de volle aandacht kunnen geven.

Projectcoördinatoren
Richarda Westervoorde
06 207 89 515
Zohra Azdad
06 351 22 678
almere@home-start.nl
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Ontheemd, maar niet alleen
Adanya (23) is nog maar net aangekomen in het asielzoekerscentrum, als
ze met spoed wordt opgenomen in het
ziekenhuis. Daar bevalt ze van een
gezonde dochter.
Een half jaar eerder vlucht ze uit haar
vaderland naar Nederland, slachtoffer
van mensenhandel en verkrachting. Via
allerlei omwegen belandt ze in Almere.
Ze kent er niemand, spreekt geen
woord Nederlands en deelt een krappe
verdieping met drie andere gezinnen.

De Medisch Maatschappelijk Werkster
van het ziekenhuis neemt contact op
met Home-Start met de vraag of een
vrijwilliger Adanya kan ondersteunen.
Vrijwilliger Sonja wil graag kennismaken
en ondanks dat zij in gebrekkig Engels
communiceren ontstaat er een bijzonder
contact tussen de twee vrouwen.
Langzamerhand begint Adanya zich
vertrouwd te voelen in haar nieuwe
situatie. Na iets meer dan een jaar
heeft zij haar weg gevonden en kan het
contact worden afgesloten.

Een hele week onbezorgd op
vakantie. Bos- en veldspellen, een
zeephelling, zwemmen, voetballen,
knutselen, hutten bouwen, films
kijken en toneelstukjes maken.

leiders. Voor het koken zijn er aparte
vrijwilligers. De ervaren teamleiding en
de vliegende keeps maken het team van
in totaal 21 vrijwilligers compleet. Met
elkaar bedenken zij elke keer weer een
mooi programma, dat bij de leeftijd van
de kinderen past.

Dat kan allemaal in de Humanitas
Kindervakantieweken, bedoeld voor
kinderen van 6 - 12 jaar in een problematische thuissituatie. Per week kunnen
veertig kinderen van dezelfde leeftijd
mee, verdeeld over vier vakantieweken.
Zij spelen, eten en slapen die week op
een kampeerboerderij.

Aanmelden
Een kind kan alleen bij Humanitas
Kindervakantieweken worden
aangemeld via een hulpverlener die
betrokken is bij het gezin. Ouders
moeten een klein deel van de kosten
zelf betalen, de rest van het bedrag
wordt bijeengebracht door sponsors.

Enthousiast en deskundig
Elke Kindervakantieweek wordt
begeleid door een groep enthousiaste en
goed getrainde vrijwilligers. Per groepje van zes kinderen zijn er twee groeps-

Contact
036 539 70 40
kvw.noordwest@humanitas.nl
www.humanitas.nl/kindervakantieweken

Humanitas Begeleide omgangsregeling (BOR)

Contact tussen kinderen en
gescheiden ouders

Theresa mist haar vader
De ouders van Theresa (8) kunnen
het sinds hun scheiding niet meer met
elkaar vinden. Er was al veel ruzie
toen ze nog in één huis woonden,
maar nadat haar vader vertrok, werd
het pas echt een drama.
De ruzies gaan over geld, het huis,
haar vaders drukke baan, het huishouden… Het lijkt wel of iedereen
vergeten is dat Theresa het gewoon
gezellig wil hebben met haar beide
ouders, ook al wonen die niet meer in
één huis.
Omdat er de laatste tijd haast geen
contact meer is met haar vader, heeft
de rechter hen doorverwezen naar
BOR.

Soms is na een scheiding extra hulp nodig
om het contact tussen ouders en kinderen
op een positieve manier vorm te geven.

waarbij het welzijn van de kinderen
voorop staat. Een BOR-traject duurt drie
tot zes maanden.

Er kan dan een beroep worden gedaan op
Humanitas Begeleide omgangsregeling
(BOR). Onder begeleiding van een BORvrijwilliger wordt toegewerkt naar een
nieuwe invulling van het ouderschap,

Projectcoördinator
Maria de Ridder
06 281 15 951
m.deridder@humanitas.nl

BOR-vrijwilliger Monica (37) praat
met Theresa over hoe lastig het voor
kinderen is als ouders gescheiden
zijn. En over dat vaders en moeders
niet moeten ruziën waar hun kinderen
bij zijn. Monica benadrukt dat het
belangrijk is dat kinderen het goed
hebben met hun vader èn met hun
moeder. Gelukkig vinden de ouders
van Theresa dat ook en sinds een
maand ziet ze haar vader weer
regelmatig.

Humanitas Doorstart

Opvoedingsondersteuning voor
ouders en kinderen van 7 - 14 jaar
Als kinderen ouder worden veranderen
de vragen van ouders over de opvoeding.
Meestal komen ze er zelf wel uit, maar als
dat niet lukt kunnen de spanningen in een
gezin flink toenemen.

Humanitas Doorstart helpt ouders en
kinderen bij het omgaan met het soms
moeizame opvoedingsproces. Een
Doorstartvrijwilliger komt één keer per
week een paar uur bij het gezin thuis. Hij
of zij luistert, biedt praktische hulp en
geeft nuttige tips.
De ondersteuning duurt minimaal drie
maanden en maximaal een jaar.

Projectcoördinatoren
Marjan van Doorn
06 301 98 939
Zohra Azdad
06 351 22 678
m.vandoorn@humanitas.nl

Trudy Spierings

Renate de Groot

Trudy Spierings
(57) is directeur bij
Jenaplanschool de
Sterrenwachter in
Hilversum en eigenaar van
coachingspraktijk Kind
op Stap. Zij begeleidde
Renate en haar dochter
Abigail.

Renate de Groot (38) is
moeder van Abigail (8),
huisvrouw en oprichter
van een ruilpagina
op Facebook. Zij was
deelnemer bij Doorstart.

Trudy over Renate: ‘Ik heb
eerst gewoon geluisterd,
zonder oordelen. Daarna
heb ik ook wat adviezen
gegeven. Het was
natuurlijk aan Renate of ze
daar iets mee wilde doen.
Ik heb enorm respect voor
de moed die zij had haar
problemen aan te gaan.
Er zit zoveel kracht en
creativiteit in haar!’

Renate over Trudy:
‘Mijn dochter heeft ADHD
en daardoor ging het
een tijdje niet zo goed
op school. Vanaf het
moment dat we begonnen
met Doorstart zag ik
verbeteringen. Zelf werd
ik me meer bewust van
mijn valkuilen en kreeg
ik meer zelfvertrouwen.
Trudy is geweldig; gewoon
een doodnormaal mens bij
wie we ons verhaal kwijt
konden.’
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OPVOEDEN

Humanitas Wel Thuis

Rust in het gezin
Humanitas Wel Thuis biedt aanvullende
ondersteuning aan gezinnen die begeleid
worden door een of meer hulpverleners.
De ondersteuning richt zich op de vragen
en behoeften van het gezin, zodat zij meer
grip krijgen op hun situatie en uiteindelijk
zelf verder kunnen.
Vrijwilligers van Humanitas Wel Thuis
worden gekoppeld aan gezinnen waarover
een zorgmelding is gedaan en/of waarbij
jeugdzorg betrokken is. Dat kan zijn doordat in het gezin ingrijpende gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden. Soms is er sprake
van een Ondertoezichtstelling of een
dreigende uithuisplaatsing.
Wel Thuis biedt tijdelijke, praktische en
emotionele ondersteuning.
Alle vrijwilligers van het project hebben
zelf ervaring met het opvoeden van kinderen. Ze ondersteunen het gezin bij het

Humanitas Match

Een maatje om op te
bouwen
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom
kinderen of jongeren een bepaalde periode
niet lekker in hun vel zitten. Een maatje
van Humanitas Match biedt kinderen en
jongeren van 4 - 24 jaar extra aandacht
en een stevige schouder om op te leunen.
Samen ondernemen zij activiteiten, zoals
koken, zwemmen of sporten. Ook kunnen

Een wereld van verschil
versterken van de eigen kracht, het vinden
van oplossingen voor hun situatie en het
uitbreiden van het netwerk.

Projectcoördinator
Nienke Marissen
06 351 22 466
n.marissen@humanitas.nl

OPGROEIEN

Moeder Janice (26) woont sinds een
paar maanden met haar drie kinderen
in Almere. Zij komen uit een Blijf-vanmijn-lijfhuis in het uiterste noorden
van het land. Het gezin is gevlucht
vanwege aanhoudend huiselijk geweld.
Janice heeft geen werk en ze voelt zich
ontheemd in Almere.
Haar dochtertje van zes jaar is stil,
angstig en verdrietig. Ze mist haar familie
en heeft vaak ruzie met haar broertjes,

ze op zoek gaan naar vrijetijdsbesteding of gewoon kletsen.
Projectcoördinator
Pauline Meijer
06 223 23 357
match.almere@humanitas.nl

een energieke tweeling van vier jaar.
Janice heeft veel zorgen en de
opvoeding van de kinderen verloopt
moeizaam. In overleg met haar
gezinscoach neemt ze contact op met
Humanitas Match. Sinds dat moment
verandert alles. De tweeling gaat iedere
week op stap met een vrijwilliger. Ze
gaan naar de speeltuin, het park of
een strandje in de buurt, waar zij hun
energie kwijt kunnen. Ook eten zij bij de
vrijwilliger thuis een broodje en doen
ze samen spelletjes. Het meisje heeft

een eigen Match-maatje. Ze knutselen,
laten hondjes uit en tuinieren samen.
De kinderen genieten van de veilige
omgeving en de positieve, liefdevolle
aandacht.
Na een jaar start Janice met een opleiding. Het gezin heeft inmiddels leuke
contacten in de buurt, de kinderen doen
het goed op school en hun appartement
is een veilig en vertrouwd thuis geworden. De vrijwilligers nemen na een jaar
afscheid van een dankbare, energieke
moeder en gezonde, vrolijke kinderen.

E l ke Alm e e rd e r t e lt

Ve r l i e s
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Humanitas Steun bij rouw
Wie een partner, kind, familielid
of goede vriend(in) verliest,
VERLIES

krijgt te maken met rouw en
verliesverwerking. Je hele leven
is ineens anders: zekerheden
zijn weg, je voelt je verdrietig,
alleen, boos, angstig en/of

Voor mensen die liever hun ervaringen
delen met anderen, organiseert Humanitas
Steun bij rouw lotgenotengroepen. In
zes bijeenkomsten wordt stilgestaan bij
thema’s als omgaan met verlies en emoties, de lege plek in je leven en hoe nu
verder.
Ondanks de verschillende verlieservaringen van de deelnemers is er altijd
sprake van (h)erkenning van gevoelens en
verbondenheid.

wanhopig.
Soms is het fijn met iemand te praten die
een soortgelijk proces heeft doorgemaakt.
Humanitas Steun bij rouw biedt individuele ondersteuning door vrijwilligers
die weten wat het is iemand te verliezen.
Maximaal een jaar komt de vrijwilliger
– meestal wekelijks – langs. Hij of zij
luistert: je kunt je verhaal vertellen, zo
vaak als je wilt.

Projectcoördinatoren
Marjon Woudstra
06 201 58 782
Marlena Pieters
06 533 26 238

Mirjam
Het kennismakingsgesprek met
Mirjam (54) vindt plaats op een
druilerige maandagmiddag. Zij heeft
in Almere Dichtbij gelezen over een
lotgenotengroep voor mensen in rouw.
De partner van Mirjam is een half jaar
daarvoor overleden.
Al tijdens het kennismakingsgesprek
weet Mirjam zeker dat ze mee wil
doen.
De eerste twee bijeenkomsten zijn
best zwaar. Het verdriet van de
anderen komt soms hard aan, net als
het praten over haar eigen verlies.
Toch kijkt ze elke week uit naar de
bijeenkomsten. De herkenning doet
haar goed en er wordt behalve gehuild
ook veel gelachen. Tijdens de laatste
bijeenkomst besluit de groep met
elkaar verder te gaan, ook al is dat niet
langer onder de vlag van Humanitas.
Ze kunnen op eigen kracht verder.

sbr.almere@humanitas.nl

Humanitas Gezin en verlies

Een ernstige ziekte in het gezin,
een scheiding, het overlijden van
een gezinslid: het zijn ingrijpende
gebeurtenissen voor kinderen
en jongeren. Het leven is door
zo’n ervaring voorgoed anders.
Er is verdriet, een lege stoel
aan tafel en vertrouwde rituelen
verdwijnen.
Wendy (14) verloor haar vader aan
alvleesklierkanker. Ze nam deel aan een
lotgenotengroep van Humanitas Gezin
en verlies.

Opgeven stond niet in mijn
vaders woordenboek
‘Twee jaar geleden hoorden we dat mijn
vader alvleesklierkanker had. Eerst leek
de tumor operabel, later bleek dat toch
niet zo te zijn. Maar opgeven stond niet
in mijn vaders woordenboek! Na anderhalf jaar chemo en alternatieve opties
werd hij weer enorm ziek en zagen we
hem achteruitgaan. Uiteindelijk is hij in
een hospice overleden.’
Zenuwachtig
‘Via de dokter kwam ik in contact met
Humanitas. Al vanaf het begin voelde ik
me daar goed, hoewel ik voor de eerste
groepsbijeenkomst wel zenuwachtig
was. We waren bezig met het verlies,
maar op een creatieve manier. Dat
onbewust praten over verdriet gaf mij
heel veel vreugde!’

Humanitas Gezin en verlies biedt kinderen
en jongeren (8 - 18 jaar) en hun ouders
diverse lotgenotengrogramma’s. Tijdens
groepsbijeenkomsten ervaren zij (h)erkenning bij leeftijdgenoten.
KOESA
Voor wie extra ondersteuning nodig heeft
bij het verwerken van een scheiding, is
er het lotgenotenprogramma KOESA
(Kinderen Ouders En Scheiding Almere).
KOESA wordt uitgevoerd in samenwerking met Zorggroep Almere. Ouders worden nauw betrokken bij het programma.
Ook op scholen
Gezin en verlies biedt ook lotgenotenproBegeleiding
‘Over de begeleiding zou ik tien kantjes
vol kunnen schrijven! Wat een mega
lieve mensen. Door hun begrip en
medeleven voelde ik me helemaal
opgelucht. Als ik vertelde dat ik me niet
zo prettig voelde, vroegen ze wat ze
konden doen om mij wel weer blij te zien.
Het lukt niet iedereen om mij vanuit een
verdrietige bui blij te maken, maar toch
kregen de begeleiders dat wel steeds
voor elkaar!’

Benita (28) verloor haar vader aan
longkanker. Ze begeleidt als vrijwilliger
lotgenotengroepen bij Humanitas Gezin
en verlies.

Met passie en enthousiasme
‘Ongeveer een jaar na het overlijden
van mijn vader kwam ik in contact met
Humanitas. Op de vraag of ik deel wilde
nemen aan de lotgenotengroep was mijn
eerste reactie: ‘Je denkt toch niet dat ik

gramma’s op scholen. De school zorgt
in dat geval voor voldoende deelnemers.
Ook geven ervaringsdeskundige jongeren
voorlichtingslessen over rouw en (echt)
scheiding op middelbare scholen, MBO’s
en HBO’s.

We praten over verdriet maar we lachen
gelukkig ook. Ik voel me weer blijer
(11-jarige deelnemer Gezin en verlies)

Projectcoördinatoren
Nora Brouwer
06 131 01 620
n.brouwer@humanitas.nl
Saskia Koning
06 351 11 480
s.koning@humanitas.nl
alle ellende van andere deelnemers wil
aanhoren?’. Toch werd ik overtuigd en
daarvoor ben ik nog steeds dankbaar.
Nu weet ik uit ervaring dat het juist heel
fijn is om mensen te leren kennen die
hetzelfde hebben meegemaakt.’
Glimlach
‘Ik ben drie jaar vrijwilliger bij Humanitas.
In het verleden gaf ik gastlessen op
scholen en op dit moment begeleid ik
diverse groepen. Ik doe het met passie
en enthousiasme. Ik vind het onwijs fijn
als de deelnemers, ondanks het verdriet,
met een glimlach de deur uit gaan.’
Gemotiveerd
‘Tijdens de bijeenkomsten gebruiken we
diverse werkvormen: foto’s, knutselen –
bijvoorbeeld een troostdoosje –, emoties
uiten enzovoort. Wij kijken vooral wat
de behoefte is. De jongeren zijn enorm
open naar elkaar en er hangt een prettige sfeer. Er is een gevoel van veiligheid
en ruimte voor hun emoties en verhalen.
Ik ben heel gemotiveerd om een nieuwe
groep te begeleiden.’

Als het nooit meer
hetzelfde wordt
Wat betekent het voor een kind of
jongere als er in het gezin sprake
is van verlies door de dood of
echtscheiding?
Deze – en andere – vragen kwamen aan
bod tijdens de themabijeenkomst Als het
nooit meer hetzelfde wordt van het project
Gezin en verlies. Deelnemers konden
intekenen op drie workshops: een theater-

voorstelling van Traxx over de heftige
gevoelens rond rouw en verlies, een interactieve presentatie over omgaan met kinderen met verdriet om verlies van Stichting
Jonge Helden en een voorlichtingsles over
jongeren in rouw, verzorgd door jonge
ervaringsdeskundige gastdocenten van
Humanitas Gezin en verlies. Ruim vijftig
verwijzers waren aanwezig, waaronder
maatschappelijk werkers, kinder- en
jeugdpsychologen, opvoedadviseurs en
praktijkondersteuners huisartsen.
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Ee n za am heid
Ik zat echt in een depri, zag overal tegenop maar dankzij de vrijwilliger heb ik geleerd anders tegen
de situatie aan te kijken. Ik ben weer actief en onderneem veel (deelnemer Huisbezoek)

Weer vertrouwen in de
toekomst

EENZAAMHEID

Yara (30) verhuist drie jaar geleden
uit India naar Nederland. Samen
met haar Nederlandse man wil zij
een gezin starten. Zij heeft hier
geen familie en is onbekend met de
Nederlandse cultuur.

Humanitas Huisbezoek

Eenzaamheid kan iedereen overkomen
Meer dan vijfentwintig procent van de
Nederlandse bevolking heeft gevoelens
van eenzaamheid. Eenzaamheid
kan verschillende oorzaken hebben,
bijvoorbeeld werkloosheid na een
reorganisatie op het werk, slechte
gezondheid of het overlijden van een
partner. Voor een jonge stad als Almere
komt daar bij dat nieuwe inwoners vaak
(nog) geen sociaal netwerk hebben.
De gevolgen van eenzaamheid zijn
vaak ernstig. Sommige mensen trekken

zich terug uit hun omgeving. Anderen
voelen zich ongelukkig of krijgen gezondheidsproblemen. Bekend is dat mensen
die langdurig eenzaam zijn een kortere
levensverwachting hebben.

kennen van de stad. Maar hij of zij komt
ook ‘gewoon’ gezellig koffiedrinken en
een praatje maken.

Een maatje
Wie zich alleen voelt, kan een beroep
doen op Humanitas Huisbezoek. Huisbezoekvrijwilligers zetten zich in om
als maatje te helpen bij uitbreiding van
het sociale netwerk, het vinden van een
activiteit buitenshuis of het (beter) leren

Marlena Pieters
06 533 26 238

Projectcoördinatoren

Marjon Woudstra
06 201 58 782
huisbezoek.almere@humanitas.nl

Contact
Als Yara twee jaar in Nederland
is, overlijdt haar echtgenoot aan
botkanker. Yara blijft achter met
hun dochtertje van zes maanden
en stiefzoon van veertien. Door de
zorg voor de kinderen heeft ze geen
werk. Er is geen contact met haar
schoonfamilie en haar goede vriendin
woont in Hengelo. Yara heeft het
moeilijk, voelt zich eenzaam en wil
graag met iemand praten.
Voldoening
Via Maatschappelijk Werk komt ze in
contact met Paula (39), vrijwilliger bij
Humanitas Huisbezoek. Tijdens de
kennismaking is er direct een klik.
Paula bezoekt Yara wekelijks;
zij luistert en denkt mee over de
mogelijkheden om Yara’s netwerk
uit te breiden. Yara’s zelfvertrouwen
groeit zichtbaar. Haar netwerk wordt
groter en ze schrijft zich in voor een
cursus boekhouden. Als ze na een
jaar het contact afronden, voelt Yara
zich sterk genoeg om zonder Paula’s
ondersteuning verder te gaan.

‘Humanitas voelt vertrouwd’
Mevrouw De Roos (73) komt door
gezondheidsproblemen steeds minder
de deur uit. ‘Ik voel me depressief
en kan me er niet toe zetten iets
te ondernemen.’ Zij wil graag iets
veranderen aan haar situaties en kiest
bewust voor Humanitas.
‘Humanitas is niet gebonden aan
religie en dus toegankelijk voor
iedereen. Daarbij komt dat mijn
moeder ook al naar Humanitas ging,
waardoor het vertrouwd aanvoelt’,
aldus mevrouw De Roos.
Al snel wordt een geschikte vrijwilliger
gevonden in Loes (61). Zij wil na haar
vervroegd pensioen een zinvolle
bijdrage blijven leveren aan de
maatschappij. ‘Ik kan goed luisteren
en heb toch een bepaalde wijsheid
ontwikkeld in de loop der jaren. Dat
kan ik bij Humanitas goed inzetten.’
Na een half jaar vertelt mevrouw
De Roos Loes dat ze heel veel van
haar heeft geleerd, maar dat ze het
nu verder zelf kan. Als Loes haar
een paar maanden later nog eens
belt, hoort ze tot haar genoegen dat
mevrouw De Roos nog regelmatig met
plezier aan haar bezoeken terugdenkt.

Week tegen
eenzaamheid
Humanitas Huisbezoek en Steun bij
rouw organiseren regelmatig activiteiten
om het onderwerp eenzaamheid onder
de aandacht te brengen. Zo kunnen
Almeerders bijvoorbeeld tijdens de Week
tegen eenzaamheid genieten van een gratis
lunch, onderdeel van de langste eettafel
van Nederland.

Projectmedewerker Levensboek Veronica Stutvoet

Ieder mens is bijzonder, dus alle
levensverhalen ook
Humanitas Socrates Café

Ruimte voor bespiegeling
In het Humanitas Socrates Café
praten deelnemers elke tweede
zondag van de maand over filosofische vragen.
Het verloop van de bijeenkomst is elke
keer weer een verrassing. De steeds
wisselende deelnemers bepalen samen de
opzet en structuur van het gesprek.
Ze formuleren en onderzoeken filosofische vragen, zoals: Hoe eigen is een
eigen mening? Hoe weet je wat echt is?
Is oordelen onvermijdelijk? Wanneer is
naïviteit een deugd? Wat is vrijheid en wat
is zingeving?
Een moderator begeleidt het gesprek.
Hij blijft inhoudelijk op de achtergrond
en stimuleert vooral dat deelnemers hun
wijsheid uiten.

Vind je het leuk op een filosofische
manier een dialoog met anderen aan te
gaan? Ben je bereid vaste denkpatronen
te doorbreken en je te verwonderen over
het gewone? Kom dan eens langs bij het
Humanitas Socrates Café.
Projectmedewerkers
Kees Kok en Nico Sjerps
036 539 70 40
filocafe@humanitas.nl

Mensen die hun verhaal laten optekenen
zullen wel bijzonder zijn, horen wij nogal
eens. En dan komt er vaak achteraan:
Niks voor mij, ik heb zo’n gewoon leven
gehad.
De ervaring van Humanitas is juist dat
alle levensverhalen bijzonder zijn. Het
interessante is dat ze ook een tijdsbeeld
weergeven. Ze zijn pure geschiedenis.

stuurt Humanitas het levensboek naar
het Meertens Instituut: een wetenschappelijk bureau dat onderzoek doet naar de
geschiedenis van gewone mensen in hun
dagelijks leven. Zij ‘smullen’ van dit soort
verhalen.

Een vrijwilliger van Levensboek helpt
bij het verwoorden van een verhaal.
Als de betrokkenen ermee instemmen,

Veronica Stutvoet
06 156 01 646
levensboek.humanitas@gmail.com

Projectmedewerker

Vermicellizeef
Mevrouw Kramer (1939): ‘Na de mulo
kwam ik te werken als verkoopster
bij kruidenierswinkel Steman in de
Koningsstraat in Amsterdam. Meneer
Steman zei tegen mij: ‘Hier heb je
twee gulden vijftig, ga naar Simon de
Wit of De Gruyter en haal daar een
vermicellizeef.’ Wist ik veel…
Bij Simon de Wit keken ze raar toen ik
erom vroeg en bij De Gruyter zeiden
ze dat ik hem de volgende dag kon
komen halen.
De volgende dag werd ik er weer op
uitgestuurd. Toen ik besefte dat er
iets niet klopte heb ik van het geld
gebakjes gekocht. ‘De vermicellizeef
bestaat niet, maar gebakjes wel’, zei
ik tegen de heer Steman, die gelukkig
leuk reageerde.’

Ooievaarskuitenvet
De heer Mol (1926) ging als jong
broekie in de leer voor fietsenmaker
in Amsterdam. ‘De prostituees aan de
overkant namen het voor me op als
mijn baas lelijk tegen me deed. Maar
ze hebben me ook flink in de maling
genomen!
Ik deed tussen de bedrijven door wel
eens een boodschap voor ze. In dit
geval werd mij gevraagd ooievaarskuitenvet te halen bij de firma Jacob
Hooy op de Nieuwmarkt. Daar stuurden
me door naar de Halvemaansteeg, waar

ze zeiden dat ik in de Raadhuisstraat
moest zijn. Maar bij die winkel hadden
ze het ook niet.
Toen ik terugkwam, schreeuwde mijn
baas ’Waar blijf je nou?!’ Toen ik vertelde
dat ik ooievaarskuitenvet moest halen,
riep hij: ‘Sufkop, dat bestaat niet, dat
weet iedereen toch?’
Aan de hoertjes, die zeiden dat het hun
schuld was, vertelde hij dat ik voor hen
geen boodschappen meer mocht doen.
Maar eigenlijk was hij bang voor die
meiden, want die konden enorm tekeer
gaan.’

E l ke A lmeerder tel t

Fe i t e n e n we e t j e s
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Humanitaswaarden
✓ Regie houden over je
eigen leven

Humanitas Almere
Busplein 26
1315 KV Almere
036-5397040
www.humanitas.nl/afdeling/almerezeewolde

✓ Samenleven op basis
van gelijkwaardigheid

Bureaucoördinator

✓ Verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en
een ander
✓ Vraaggericht
werken: inspelen
op wat er leeft in de
maatschappij
René Peeters, wethouder Jeugd,
Maatschappelijke Ondersteuning,
Onderwijs en Sport

Sylvia Nobel
036-5397040
s.nobel@humanitas.nl

BOR
Maria de Ridder
06-28115951
m.deridder@humanitas.nl

Humanitas Almere
staat voor je klaar!

De cijfers
Humanitas
Landelijk
Oprichting

1945
52.400 mensen die het

Mijn mening is dat de hulp die Humanitasvrijwilligers bieden iedereen rijker
maakt: de hulpvrager èn de vrijwilliger.
Vrijwilligers zorgen zo voor een ‘rijkere’
samenleving.

Buiten Reintegratiecentrum

even niet allen redden in
onze samenleving en die een
beroep doen op de 16.000
vrijwilligers van Humanitas.

Sjarenka Bognar
06-35117664
s.bognar@humanitas.nl

Doorstart
Marjan van Doorn
06-30198939
m.vandoorn@humanitas.nl

Almere

Humanitas Almere

Aantal inwoners

Oprichting

In 2015 telt Almere ruim
196.000 inwoners. Almere
is een van de tien grootste
gemeenten van Nederland. De
verwachting is dat er in 2030
350.000 mensen wonen.

1995

Vrijwilligerswerk

46

Ongeveer een op de drie
Almeerders doet een vorm
van vrijwilligerswerk. De
belangrijkste redenen om
vrijwilligerswerk te doen, zijn
betrokkenheid en iets voor een
ander willen doen.

Vrijwilligers

Zohra Azdad
06-35122678
z.azdad@humanitas.nl

Gedetineerdenbezoek
Angéliquè van Beckhoven
06-16536250
gedetineerdenbezoek.almere@gmail.com

Gezin In Balans

Projecten

Angéliquè van Beckhoven
06-16536250
a.vanbeckhoven@humanitas.nl

20

Gezin en verlies

Coördinatoren

600
2000
mensen doen een beroep
op ons.

Saskia Koning
06-35111480
s.koning@humanitas.nl
Nora Brouwer
06-13101620
n.brouwer@humanitas.nl

Homestart
Zohra Azdad
06-35122678
almere@home-start.nl

Huisbezoek
Marlena Pieters
06-53326238
huisbezoek.almere@humanitas.nl

Kindervakantieweken
036 539 70 40
kvw.noordwest@humanitas.nl

Levensboek

Later als ik groot ben, wil ik ook voor Humanitas
werken (10-jarige deelnemer Match)

Goedemorgen,
met Humanitas

Onze oudste en jongste
vrijwilliger

Veronica Stutvoet
06 15601646
levensboek.humanitas@gmail.com

Match
Pauline Meijer
06-22323357
match.almere@humanitas.nl
Saskia Koning
06-35111480
s.koning@humanitas.nl

Socrates Cafe
Kees kok
06-38100165
Nico Sjerps
06-38260610
filocafe.humanitas@gmail.com

Als je het Humanitaskantoor belt, is de
kans groot dat je haar aan de telefoon
krijgt. Sylvia Nobel: bureaucoördinator,
duizendpoot, professioneel en altijd
vrolijk. Sylvia weet het antwoord op
je vragen of verwijst je naar de juiste
contactpersoon.

Steun bij rouw
Noortje Huisman
06-20158782
sbr.almere@humanitas.nl

Taalent
Marjon Woudstra
06-35118715
Jelly Hiemstra
06-35118714
taalent.almere@humanitas.nl

Humanitas Almere/Zeewolde
Busplein 26
1315 KV Almere
036 539 70 40

Thuisadministratie
Anne-Marie van den Berg
06-53325702
a.vandenberg@humanitas.nl
Crista Rouwenhorst
06-22641086
c.rouwenhorst@humanitas.nl

Wel Thuis
Nienke Marissen

Goed voorbereid
aan de slag
Geen vrijwilliger onvoorbereid aan de
slag! Dat is voor ons vrijwilligerswerk
een belangrijk uitgangspunt. Als je je
aanmeldt, neemt de projectcoördinator

contact met je op. Dan volgt een kennismakingsgesprek waarin jij vertelt wat je
van het werken bij Humanitas verwacht
en wij vertellen wat wij kunnen bieden.
Vervolgens neem je deel aan de voorbereidende training, die overigens per project
enigszins kan verschillen. Na de training
ben je klaar om aan de slag te gaan.

Joop de Jong (80)

Ilse Fassotte (15)

Vrijwilliger bij Humanitas Huisbezoek
sinds: 2002.

Vrijwilliger bij Humanitas Gezin en
verlies sinds: 2014.

Vindt het project leuk omdat hij: graag
ontdekt wat de deelnemer wil en hem/haar
hierin kan bevestigen.

Vindt het project leuk omdat ze:
mensen helpt en het taboe op de dood
wegneemt.

Koos voor Humanitas omdat: je vanuit iedere denkrichting terecht kunt bij
Humanitas.

Koos voor Humanitas omdat: ze voor
alle mensen klaarstaan.

Zegt over het vrijwilligerswerk dat: je
ruimer leert denken om je deelnemer te
kunnen helpen.
Raadt anderen aan ook vrijwilligerswerk bij Humanitas te gaan doen
omdat: het je rust en geduld geeft om
vreemde situaties aan te kunnen.

06-35122466
n.marissen@humanitas.nl

www.facebook.com/humanitasalmerezeewolde

@HumanitasAlmere

Colofon
Oplage: 85.000 exemplaren

Zegt over het vrijwilligerswerk dat: het
een verrijking is van haar leven en haar
kennis.

Tekst(bewerking) en redactie:
Humanitas Almere, Marjon Woudstra
Vormgeving: Ubald Seveke, Amsterdam

Raadt anderen aan ook vrijwilligerswerk bij Humanitas te gaan doen
omdat: je je ontwikkelt, er een rijker persoon van wordt en voor mensen in nood
een rots in de branding kunt zijn.

Fotografie: Roy Beusker, Coalitie Erbij,
Kees Nix, Gert Schutte, Lion Spilt
Druk: Hoekstra krantendruk, Emmeloord

