Humanitas is er
voor elkaar!
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 80 afdelingen in het land.
De afdeling Amsterdam & Diemen heeft circa
600 vrijwilligers en samen ondersteunen we
jaarlijks zo’n 1500 stadsgenoten. Gewone
mensen die er, om wat voor een reden dan
ook, even niet alleen uitkomen. Dat kan ons
allemaal overkomen.
Ben je vrijwilliger bij Humanitas, dan word je
getraind om de juiste ondersteuning te kunnen
bieden. Daarnaast sta je in contact met en
word je begeleid door een ervaren
projectcoördinator. We doen het samen!
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dan kun
je bij ons terecht en kiezen uit een van onze
6 thema’s.

Eenzaamheid
Tandem Amsterdam
Ondersteuning bij het doorbreken van isolement
en bij het opbouwen en onderhouden van een
sociaal netwerk.

Verlies
Jongeren in Rouw
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018DR AMSTERDAM
020-7736542
kantoor.amsterdam@humanitas.nl
www.humanitas.nl/ams

Ondersteuning voor jongeren van 12 t/m 19 jaar
bij rouw d.m.v. lotgenotengroepen en (online)
maatjescontact en 1 tot 3 adviesgesprekken.

Lid worden?

Heb je tijd over? En wil je
iemand die zich eenzaam voelt,
helpen een sociaal netwerk op
te bouwen?

Steun bij Rouw
Ondersteuning na het verlies van een dierbare.

Lotgenotengroep Rouw
Bijeenkomsten met gelijkgestemden in hun
omgang met rouw.

Ben je goed met cijfers en
wil je iemand helpen zijn
administratie op orde te krijgen?

Thuisadministratie
Thuisadministratie

Opvoeden

Opgroeien

Home-Start

Gezonde Maatjes

Ondersteuning van gezinnen met kinderen
van 0 t/m 6 jaar die tijdelijk vastlopen op
diverse gebieden.

Maatjesproject voor kinderen en jongeren met
overgewicht met als doel fitter, gezonder en
blijer te worden.

Spel aan Huis
Ondersteuning van ouders en
kinderen van 0-6 jaar bij het leren
spelen.

Word vrijwilliger bij
Humanitas!

Gezinsmaatje na Blijf Groep
Ondersteuning voor moeders en kinderen
na huiselijk geweld (aanvullend of
aansluitend op een hulpverleningstraject).

Detentie
Een Nieuwe Start

Praktische en sociale
ondersteuning tijdens en na detentie.

Gezin in Balans
Ondersteuning tijdens en na detentie bij de
zorg van een gezin en de band met de kinderen.

Ondersteuning bij het op orde krijgen van de
administratie.

Grip op je Geld
Inlooploket voor vragen over administratie en
financiën.

Get a Grip
Ondersteuning van jongeren tussen 16 en 24
jaar bij het versterken van hun geldzaken.

Jouw relatief kleine
investering kan een enorm
verschil maken
voor een ander!
Volg en Like

