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Van de voorzitter
Een aantal jaren heb ik als vrijwilliger van de Thuisadministratie van Humanitas afdeling Assen en  als lid
van het bestuur  gewerkt. Humanitas heb ik leren kennen als een prachtige organisatie waarin de mens centraal staat. Ik ben onder de indruk geraakt van de grote
betrokkenheid en  de enorme inzet  van de 196 vrijwilligers. Op zoveel verschillende terreinen zo ambitieus
en op zo'n professionele wijze hun vrijwilligerswerk te
zien uitvoeren, verdient alleen maar respect.
Het bestuur  startte op 2 januari met  5 personen. Begin
juli werd aan mij gevraagd de rol van voorzitter op me
te nemen. Na wikken en wegen en met instemming
van het voltallige bestuur, heb ik het stokje over  genomen van Frits Coenders.  
Het was een jaar van veel beweging. Letterlijk en
figuurlijk.

December 2015 is onze afdeling, verhuisd naar het
gebouw aan de Brunelstraat 77.  Het gebouw  bood  een
goede mogelijkheid om bedrijven en maatschappelijke
organisaties te huisvesten.  De gemeente was eigenaar
en de gebruikers werden huurders .
Een unieke situatie en vooral een uitdaging.  De start
was per 2 januari met een pilot. De doelstelling was
samenwerking.  Samenwerken met  gemiddeld 20
ondernemers/organisaties.  
Ik las ergens : Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.
Het laatste hield ik mij voor. Het gebouw kreeg de toepasselijke naam De Werkwereld.
Zeer divers en complex was het aantal projecten. De coördinatoren gaven  met veel inzet en creativiteit leiding
aan de vrijwilligers van hun projecten.  Zij zorgden dat
vacatures opgevuld werden, dat ervaringen en kennis
gedeeld werden binnen het eigen werkveld en met
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andere organisaties. De expertise die zij hebben verkregen in de langlopende projecten  in de afgelopen jaren
is zeer groot. De deelnemers hebben daardoor  op professionele wijze hulp en ondersteuning gekregen. Door  
de Humanitas Academie  werden trainingen gegeven
en er werd gebruik gemaakt van  de online training.
Laaggeletterdheid stond in 2016  landelijk hoog op de
agenda. Op verschillende plaatsen werd onderzoek
gedaan en ontstonden initiatieven. Ook binnen de
gemeente Assen. De gemeente stelde een projectleider aan en er vonden uitwisselingen, inventarisatie
en verkennende gesprekken plaats met verschillende
partijen. Humanitas Assen werd lid van de kerngroep
en ziet voor de eigen organisatie een rol in een signalerende functie.

deelnemers. Bij het project taalondersteuning werd dit
al zichtbaar. Voor deze groep mensen komen de aanvragen binnen, soms via een organisatie of door contacten
met een Buurtteam.
Als voorzitter van Humanitas afdeling Assen ben ik
dankbaar en trots op al die vrijwilligers die zich voor
onze medemens zo hebben ingezet. De ontwikkelingen
in de wereld, in ons land en in de maatschappij baren
ons zorgen. De gevolgen van die ontwikkelingen tonen
een nog grotere vraag voor hulp en ondersteuning.
Assen, maart 2017
Hilly Vrieling
Voorzitter

Voor 2017 verwachten we  een toename van het aantal
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Midden in de samenleving
Humanitas afdeling Assen staat midden in de Asser samenleving. In 2016 namen wij deel aan bijeenkomsten
van verschillende organisaties.  

bestuursleden contacten gelegd met verschillende organisaties en een match voor Soosjetijd met Het Goed
gesloten welke 5 sjoelbakken ter beschikking stelde.

Iedere maand neemt onze voorzitter deel aan de
vergaderingen van de Sociale Alliantie Assen met de
focus op armoedeproblemen. Deelnemers aan deze
vergaderingen zijn de gezamenlijke kerken, waar onder
de Parochiële Caritas Instelling (PCI), uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA), Raad voor Clinten Participatie Assen (RCPA), de Voedselbank Midden Drenthe en
Het Legers des Heils.

Drie vrijwilligersorganisaties die zich in Assen bezig
houden met ondersteuning aan mensen die vragen/
problemen hebben op het gebied van administratieve
en/of financile zaken komen één keer per maand bij
elkaar onder de naam HUB:
yy Humanitas Thuisadministratie Assen
yy Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen
yy Budgetsupport.

Het netwerkoverleg van welzijnsorganisaties, Sam Sam
Assen, waaraan o.a. Vaart
Welzijn, Zonnebloem, Rode
Kruis, Humanitas, Bibliotheek aan Huis en UBA
deelnemen, kwam dit
jaar drie maal bijeen.
Hier wordt informatie uitgewisseld en
activiteiten op elkaar
afgestemd. Humanitas
Assen is daarin vertegenwoordigd door
een cordinator en een
bestuurslid.

Zowel Humanitas als Budgetsupport houden zich
bezig met aanmeldingen waarbij
een langer traject nodig is  en
doen dit bij de mensen thuis.
Het UBA heeft drie keer per
week spreekuur en houdt
zich voornamelijk bezig
met vragen rondom formulieren, aanvragen van
toeslagen, kwijtscheldingen, belastingaangiften
etc. De gezamenlijke
vergaderingen worden
gebruikt om zaken waar
we als organisaties tegenaan lopen te signaleren en indien nodig nemen
we daarop actie naar
bijvoorbeeld gemeentelijke
organisatie, kredietbank etc.

Ook dit jaar nam Humanitas deel aan De Asser
Uitdaging en werd op
'De Beursvloer' door onze
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Thema 1: Opvoeden en Opgroeien
" Versterken van de zelfredzaamheid van
ouders en kinderen en door extra aan
dacht zwaardere opvoedingsproblemen
voorkomen. "

Humanitas Kindervakantieweken
Vanuit Assen hebben 29 kinderen dit jaar aan de
kindervakantieweken in Drouwen deelgenomen. Na
aankomst op maandag hebben ze vrijspelen want dan
kunnen ze zelf contact maken met elkaar en dan gaan
we lekker eten in de zaal. Na de lunch en corvee en
volgt een brandoefening en diverse kennismaakspelletjes. Na het
avondeten
gaan we
kaartjes maken voor thuis
en is er een
speurtocht
door het bos.
Dinsdag na
ontbijt en
corvee lopen
we met z'n
allen door het
bos naar de speeltuin in het Drouwenerzand waar we
de hele dag verblijven. De kinderen gaan van attractie
naar attractie, en eten zich vol aan ijs en snacks. Bij

terugkomst even vrijspelen waarna een heerlijke soep
wordt gegeten. In de avond hebben we vaak nog diverse spelletjes op het programma staan zoals voetballen,
tennissen en wandelen door het bos en met de huifkar
een tocht maken.
Op woensdagochtend gaan de jongens hun gang in
het bos en de meiden hebben een
'tutochtend'. Daarna met z'n allen
met de huifkar naar Gieten om
te shoppen en echte picknick
klaar in het bos. Donderdagochtend hebben we
een zeskamp en in de
middag workshops
naar keuze: schilderen of maken van
vliegers, sieraden of
vogelhuisjes.  Vrijdag
staat er zwemmen op
het programma in het
overdekte zwembad in
Borger waar we met de
huifkar naar toe worden
gebracht. Bij thuiskomst
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een pannenkoekmaaltijd en omkleden voor de bonte
avond die eindigt met de disco. Zaterdag gaan de kinderen naar huis  maar dat gaat vaak niet soepel. Veel
kinderen moeten huilen, ook de leiding houdt het niet
altijd droog. Afscheid nemen is soms moeilijk.

Speelgoedactie
Ook in 2016 kregen de kinderen die door thuisomstandigheden met Sinterklaas geen cadeautjes zouden
krijgen er een van Humanitas. In de weken voor Sinterklaas kon men zich aanmelden en werden de namen
en adressen verzameld en cadeaus gekocht. Een paar
dagen voor Sinterklaas konden de ouders de cadeaus
halen en zo toch Sinterklaas vieren met hun kinderen.
Dit jaar werd Sinterklaas geholpen door de Actie Pepernoot van het Fonds Kinderhulp die voor Assen 18 gratis
cadeaus gaf. En zijn 87 kinderen in Assen verrast door
een  cadeau van Sinterklaas.

uitgevoerd. De BOR vervult een belangrijke rol in de
omgang tussen kinderen en hun ouders na echtscheiding. De inzet van vrijwilligers bij de omgangsbegeleiding wordt als minder bedreigend gezien door ouders
dan het contact met de reguliere hulpverlening. Vrijwilligers zijn flexibeler, werken op maat en  zijn beter
in staat zaken te relativeren.
Humanitas District Noord voerde in 2016 gesprekken
met vertegenwoordigers van de inkoop jeugdhulp voor
Noord- en Midden Drenthe en Zuid Drenthe hetgeen
moet leiden tot 25 BOR-trajecten voor heel Drenthe in
2017. Ook werd er een Werkwijzer samengesteld  waarin de belangrijkste informatie rondom de werkwijze bij
BOR voor de vrijwilligers werd vastgelegd.
In 2016 werden er vier enthousiaste vrijwilligers in
Assen betrokken bij vier omgangsregelingen.

Rijnmond project
In 2016 zette de trend van de laatste twee jaar zich
door en waren er weer minder aanmeldingen van
zowel de kinderen als de gastgezinnen. Er was dit jaar
slechts n opstapplek (Beilen) nodig en de kinderen
pasten in n bus, die nog niet eens vol was.
Uit evaluatie bleek dat de kosten en de hoeveelheid
werk voor de organisatie niet langer opwogen tegen de
steeds afnemende vraag. Na 35 jaar is het project begin
2017 voor geheel Drenthe dan ook

Begeleide Omgangsregeling
Begeleide Omgangs Regeling (BOR) is een project van
Humanitas District Noord welke ook in Assen wordt
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stop gezet en zullen de kinderen die nog worden aangemeld, worden gekoppeld aan andere kindervakantieweken in Zeeland en bij Europakinderhulpvakanties.
Inmiddels heeft Rotterdam ook zelf een aantal projecten gestart voor de kinderen uit deze doelgroep.
Humanitas Assen kijkt met voldoening terug op de
belangrijke bijdrage die vrijwilligers en gastgezinnen
gedurende 35  jaren hebben geleverd aan het vakantieplezier van kinderen uit het Rijnmondgebied.

Buddyproject
Het buddyproject is in 2016 moeizaam verlopen. Promens Care zorgde voor de matches tussen vrijwilliger
en jongeren. De matches moesten tot stand komen via
een organisch proces.  Dit kan alleen wanneer  er een
'klik' is tussen vrijwilliger en deelnemer.
In februari  waren er twee actieve vrijwilligers gestart
als buddy.
Medio maart heeft Humanitas een  cordinator geworven. Zij zorgde voor de werving van
nieuwe vrijwilligers en onderhield de
contacten met Promens Care. De cordinator heeft vijf
sollicitatiegesprek
ken gevoerd met
kandidaat vrijwilligers. Hier
zijn echter
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geen koppelingen uit voort gekomen om verschillende
redenen.
De contacten met Promens Care verliepen niet altijd
zoals verwacht. De bereidheid was er wel. Vaak had
het te maken met interne personele veranderingen.
In mei werd het voor de cordinator van Humanitas
duidelijk dat er een leegloop van jongeren was. Hieruit
heeft vervolgens de cordinator de terechte conclusie
getrokken dat er geen behoefte meer was aan nieuwe
buddy's.
Aan het eind van dit verslagjaar was n van de
buddy's verhuisd naar een andere gemeente en heeft
zij het contact met de jongere beindigd. De andere  
vrijwilliger was als buddy nog steeds gekoppeld aan
dezelfde jongere, waarmee het contact plezierig  verloopt.
De verwachting voor 2017 is, dat er in het begin van het
jaar een gesprek zal plaatsvinden tussen het management van Promens Care en het bestuur van Humanitas
over het verloop van 2016 en hoe verder  in 2017.
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Thema 3:  Eenzaamheid
" Doorbreken van sociaal isolement en
eenzaamheid en waar mogelijk het zelf
standig opbouwen en onderhouden van
contacten. "
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Project Eenzaamheid

Maatjesproject

Het in 2015 gestarte project eenzaamheid van Humanitas kent een gestage groei. Zowel het aantal vrijwilligers als het aantal deelnemers zag een toename. We
hebben nu 35 vrijwilligers en 35 deelnemers.
Het project raakt steeds meer bekend wat blijkt uit de
verzoeken die binnen komen via verschillende instanties en particulieren (familie).
De doelgroep van het project zijn mensen die op de
een of andere manier het contact met de samenleving
zijn kwijtgeraakt en daardoor in een isolement raken.
Samen met de vrijwilliger gaan ze op weg om uiteindelijk zelfstandig weer verder te kunnen. De regie van dit
traject ligt bij de deelnemer.
Naast de een op een begeleiding
willen we in 2017 ook starten met
groepsbijeenkomsten. Dat hier
vraag naar is blijkt uit de High Tea
die, gesponsord door Radio de Buizerd, gehouden is in De Vijverhof
waar 50 mensen aan deelnamen.
Een mooie gelegenheid om weer
onder de mensen te komen.

Ons Maatjesproject kent twee doelgroepen, t.w.:  
mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen
met een beperking. Vooral de laatste doelgroep is heel
breed. Er komen veel verschillende verzoeken binnen
voor een maatje en we merken dat de complexiteit verandert waardoor het voor ons  helaas niet mogelijk is
om alle verzoeken te honoreren. Na koppeling van onze
vrijwilligers aan deelnemers, schommelen we meestal rond de 40 koppels welke door  vier cordinatoren
worden begeleid.
De NAM-Klassiekerclub nodigde ons in april weer uit
voor een mooie voorjaarsrit
'Lente in Drenthe'.
We werden hartelijk ontvangen met koffie/thee en iets
lekkers en konden nog even terug in de tijd met 'Rembrandt'.
Daarna gingen we toeren in
een klassieker waarbij onderweg een stop werd gemaakt in
Anloo waar we de kerk konden

bezichtigen en een lunchpakket kregen aangeboden.
Mede door het weer was het een zeer geslaagd uitje!
De decemberbijeenkomst voor alle deelnemers en
vrijwilligers bood een gevarieerd programma met een
hapje en een drankje en ruimte voor onderling contact.
Het was een erg gezellige avond.
De doelstelling van dit project is dat zowel deelnemers
als vrijwilligers er iets aan hebben. Dit is ons ook dit
jaar weer gelukt: het is mooi om te zien dat de deelnemers er van opbloeien.

Taalondersteuning
Het project Taalondersteuning is gestart in 2014 en
biedt migranten en vluchtelingen de kans om in een
groep de Nederlandse taal te oefenen. Ons doel is:
mensen helpen om de Nederlandse taal beter te kunnen spreken. Dit, zodat ze zich thuis voelen in ons land
en hun kansen verbeteren om volledig mee te kunnen
doen in de samenleving. De combinatie van eenzaamheid en de vraag van anderstalige volwassenen vormden de basis om het project te starten.
Taalondersteuning bij Humanitas staat los van inburgering, hetgeen in Assen wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk Nederland, het Drenthe College en het Itom
taleninstituut. Sommige deelnemers zijn bezig met
hun inburgeringscursus en komen ook op Taalondersteuning. We willen geen drempel opwerpen, iedereen
is welkom. De deelnemers komen uit o.a.: Iran, Afghanistan, Syri, Ivoorkust, Sri Lanka, Eritrea, China, Venezuela, Bosni en Mexico.
Door verschil in herkomst, niveau en persoonlijke
doelstelling van de deelnemers ontstaat er een mengelmoes van verschillen. Iemand met een universitaire
opleiding kan zitten naast iemand die in het land van
herkomst bijna geen onderwijs heeft genoten. Iemand

die gevlucht is kan zitten naast iemand die voor het
werk of de liefde naar Nederland is gekomen. Juist door
de verschillen zien wij kansen om de sociale contacten
te verbeteren en worden verschillen uitdagingen. We
leren van elkaar en helpen elkaar.
Iedere bijeenkomst starten we met een thema. Daarna
is er pauze met koffie en thee, met tijd om bij te praten. Na de pauze wordt de groep in kleinere groepjes
verdeeld, om zo individueler op de deelnemers in te
spelen. De groepen bestaan gemiddeld uit ongeveer 15
deelnemers.
Dat we saamhorigheid hebben bereikt blijkt uit
verschillende dingen. Zo is er bijvoorbeeld een groep
ontstaan van dames, die samen leuke dingen doet.
Mensen worden uitgenodigd om te komen eten, of
bezoeken elkaar. Anderen gaan samen naar het buurthuis.
Vlak voor kerstmis hebben we, net als vorig jaar, feest
gevierd. Het lokaal was prachtig versierd, er was muziek en ieder nam een eigen gerecht of iets lekkers mee
uit het land van herkomst, varirend van viskoekjes,
curry-hapjes, lokum tot kniepertjes met slagroom en
chocolademelk. Kaartjes met wensen werden uitgedeeld en voor ieder was er een presentje.
Taalondersteuning is gratis en de groepen worden door
8 vrijwilligers geleid. Het afgelopen jaar hadden we
een stagiaire, die zich met veel plezier ingezet heeft.
We hebben het tweede semester zonder cordinator
toch goed en met veel enthousiasme gewerkt. Collega's
hebben extra taken op zich genomen, om alles draaiend te houden.
Begin 2016 verhuisden we naar Brunelstraat 77 waar
we genoeg ruimte hebben om weer nieuwe deelnemers te verwelkomen. Op maandagmorgen is er een
groep van 9.15 tot 11.30 uur en op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.15 uur.
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Levensboek
In 2016 hebben in totaal zestien deelnemers gewerkt
aan hun levensboek. Daarbij zijn zij ondersteund
door een groep van vijftien vrijwilligers. De trajecten
namen tussen 0,5 tot 1 jaar tijd in beslag en de meeste
trajecten hebben geleid tot de vervaardiging van een
levensboek.
Er is dit jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren
van kwaliteit en vormgeving van de te maken levensboeken. Hiervoor zijn twee workshops georganiseerd
waarin de deskundigheid van de vrijwilligers op dit
terrein werden verbeterd. Vooral het gebruik van een
aantal computerprogramma's als noodzakelijk hulpmiddel stond hierbij centraal.
Deze ontwikkeling heeft geleid tot enig verloop binnen
de groep vrijwilligers. Van de huidige groep vrijwilligers kan verwacht worden dat zij vaardig zijn in het
gebruik van de computer en een aantal noodzakelijke
computerprogramma's. Zij kwamen zeven keer voor
een vergadering bij elkaar en een aantal vrijwilligers
namen deel aan workshops in Groningen (Humanitas)
en Beilen (Welzijnswerk Midden-Drenthe).
Het aantal aanmeldingen van deelnemers is in 2016
wat achtergebleven. Ondanks een uitgebreide publiciteitscampagne met enkele artikelen in kranten
en verspreiding van folders, bleef het aantal nieuwe
aanmeldingen beperkt tot zeven. In 2017 zal gekeken
moeten worden naar andere manieren om het levensboek onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Van A(rts) tot Z(iekenhuis)
De Humanitas vrijwilligers van A tot Z hebben het
afgelopen jaar weer 28 deelnemers begeleid naar het
ziekenhuis of andere gezondheidsinstellingen. Het

gaat hierbij om mensen die geen begeleiding kunnen
krijgen binnen familie- of vriendenkring maar toch bij
artsenbezoek een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Een Humanitas vrijwilliger kan dat steuntje bieden en
helpen bij het stellen van de vragen en het onthouden
van de antwoorden van de arts.
Omdat de cordinator naar het midden van het land
ging verhuizen werd de koppeling van hulpvraag en
vrijwilliger door twee van hen verzorgd. Gelukkig bleek
er aan het eind van het jaar zicht op een nieuwe cordinator die begin 2017 kan beginnen.

Soosjetijd
Soosjetijd, een vriendschapskring voor jong volwassenen met een autistische stoornis, komt twee keer
in de maand op vrijdagavond bij elkaar om gezellige
activiteiten te ondernemen. Tenminste twee (van de
vier) vrijwilligers zijn bij zo'n avond gastvrouw of -heer
en zorgen er voor dat de activiteit van de avond goed
is georganiseerd en voor iedereen prettig verloopt. De
nadruk ligt daarbij op ontspanning. Doordat enkele
deelnemers al zeven jaar deel uitmaken van de groep
is het begrip 'jong volwassenen' opgerekt van 18 tot 45
jaar. Leeftijdsverschillen spelen geen rol, van belang is
"het contact met anderen die net zo zijn als mij." Iedere
maand hebben we op een vaste locatie groepsactiviteiten zoals gezelschapspelen, sjoelen, bingo, bakactiviteiten, schilderen of film. De andere keer worden op
wisselende locaties activiteiten georganiseerd in (de
omgeving van) Assen zoals wandelen, midgetgolf, bowlen, filmavonden, sinterklaasavond, eten bij de Chinees
en als favoriet de afsluitende barbecue in Westerbork.
Incidenteel wordt een buitenactiviteit op zaterdagmiddag gepland in plaats van de vrijdagavond. Samengevat: "Leuke gezellige groep, gezellige activiteiten. Een
fijne club om bij te horen!"
Vanaf midden 2016 lijkt de belangstelling toe te nemen
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en ontvangen we regelmatig mails van potentiele deelnemers, hun ouders of begeleiders met de vraag naar
informatie. Na lange tijd met een kleine kerngroep
van deelnemers te hebben gedraaid, groeide deze
kerngroep in 2016 tot negen deelnemers. 2017 gaan we
in met  elf deelnemers, waarvan drie vrouwen. Aanvankelijk zag de oude kerngroep op tegen groei, maar
kort geleden liet n van hen zich spontaan ontvallen
dat "nu de groep groter is, het niet meer zo opvalt als
er eens iemand afwezig is, het is eigenlijk wel leuk zo".
Een nieuwe deelneemster liet ons weten:  "Gelijk de
eerste keer had ik  snel contact met de andere mensen".
Sinds 2016 komen we samen in het caf van de Hippe
Kringloop in de Brunelstraat en voelen ons er geweldig
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thuis: "dit lijkt echt op een eigen soos"en "ik zit al meer
dan 7 jaar bij Soosjetijd en heb 3 locaties meegemaakt;
dit is een rustige mooie locatie." "Deze mooie locatie
lijkt wel speciaal voor onze groep ingericht.
In 2016 werkten we met een drietal "oudgedienden"
en een nieuwe vrijwilliger van wie we begin 2017 tot
onze spijt weer afscheid moesten nemen. Misschien
dat onderstaande bericht van de moeder van n van
onze deelnemers ons kan helpen bij de werving van
een vrijwilliger? "Ik, als moeder, ben erg blij dat dit voor
deze jong volwassenen wordt georganiseerd. Mijn zoon
vrolijkt er van op en heeft iedere keer weer zin om naar
Soosjetijd toe te gaan. Het is erg belangrijk voor hem.
Een dikke pluim voor de vrijwilligers van Humanitas!"

Thema 4:  Verlies
" Ondersteuning van mens tot mens aan
nabestaanden die een dierbare hebben
verloren of voor mensen die een verlies
moeten verwerken bij een echtscheiding. "

Project Rouw en Verlies
Inmiddels is er alweer een jaar verstreken. Een jaar
waarin veel gebeurd is en waar we nu met elkaar
brainstormen over hoe het gegaan is. Is de gekozen
richting ook de juiste geweest?
Vanuit een aantal verpleeghuizen werd ons snel duidelijk dat daar, op het gebied van verlies, regelmatig
bijeenkomsten worden gehouden.  Deze bijeenkomsten
worden begeleid door een maatschappelijk werkster en
geestelijk verzorger. Desondanks komt het steeds vaker
voor dat er een beroep wordt gedaan op onze kennis
en begeleiding. De samenwerking is zeker goed en constructief te noemen en daar zijn we blij mee.
Een aantal vrijwilligers hebben een betaalde baan
gevonden en dat gaf ruimte om opnieuw een stevig
fundament neer te zetten. Dankzij social media, zoals
Facebook, komen er regelmatig aanmeldingen. Ook de
stukjes in de wijkkrant werpen hun vruchten nu af. We
zijn trots op de nieuwe flyer die deze week op verschillende locaties komt te liggen.
Met acht vrijwilligers hebben we vijftien mensen, die
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een verzoek tot begeleiding indienden, bezocht.
Twee vrijwilligers zijn intensief bezig in het Theehuis,
gevestigd op het terrein van begraafplaats de Boskamp
in Assen. Ook hier kunnen mensen terecht voor een
luisterend oor.
Vol inspiratie gaan we 2017 in.

Thema 5:  Thuisadministratie

" Ondersteuning bij de organisatie van
financile en administratieve zaken. "

Met onderstaande casus geven wij een indruk van de
ondersteuning welke Humanitas biedt aan mensen
die niet overweg kunnen met voor hen ingewikkelde
regelingen. Door onze contacten met verschillende
instellingen zijn wij in staat een intermediaire rol te
vervullen en op maatwerk aan te dringen.
Via een huisartsenpraktijk vroeg een 63-jarige mevrouw, wiens echtgenoot enige weken daarvoor
overleed, hulp bij haar bijstandsaanvraag. Naast een
klein pensioen van +/- €50,- ontving haar man een

AOW uitkering met toeslag voor zijn echtgenote. Zelf
heeft mevrouw geen eigen inkomen en neemt al 35
jaar niet deel aan het arbeidsproces. Omdat zij niet
arbeidsongeschikt is komt zij niet in aanmerking voor
een nabestaandenpensioen.
Mevrouw bleek totaal in de war door de situatie waarin
ze, zo kort na het verlies van haar echtgenoot, terecht
kwam: om voor bijstand in aanmerking te komen
moest zij binnen korte termijn een grote hoeveelheid
papieren aan Werkplein (uitvoeringsorganisatie voor
de bijstand) op sturen. Bovendien moest zij deelnemen
aan een workshop van een dagdeel om te leren een CV
te maken en werk te zoeken.
Na toestemming van mevrouw hebben wij gebeld
met Werkplein en juist voor dit geval om maatwerk
gevraagd. De betrokken medewerker zou dit intern
bekijken. Ondertussen ging de procedure normaal
door. Mevrouw moest bankafschriften in pdf bestand,
afschrift van afwijzing nabestaandenpensioen en nog
vele andere papieren aanleveren. Dit leverde mevrouw
veel problemen op, zij had nog nooit op een computer
gewerkt en wist niet wat een pdf bestand was.
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Onze vrijwilliger hielp haar met het verzamelen van
alle papieren. Daarna werd samen het gesprek met
Werkplein aangegaan. Dit gesprek werd door mevrouw
als zeer onplezierig ervaren. De medewerker toonde
totaal geen begrip voor haar gebrek aan computervaardigheid. Ook werd het afschrift van de spaarrekening,
welke op nul stond, niet geaccepteerd omdat het twee
maanden oud was. Zij werd terug gestuurd voor een
nieuw afschrift.

De vrijwilliger heeft daarna nog enige gesprekken het
mevrouw gevoerd om de zorg- en huurtoeslag op de
juiste hoogte te brengen, waarna het contact met haar
met tevredenheid werd afgesloten.

De vrijwilliger is met haar mee naar de bank gegaan
waar haar werd uitgelegd dat, zolang er geen mutatie plaatsvindt op de spaarrekening, er geen nieuw
afschrift komt. Van het overzicht dat bij hen op de computer verscheen, mocht de bankmedewerker geen print
maken. Na aandringen van de vrijwilliger werd er een
kopie gemaakt van het laatste bankafschrift waarop de
datum van die dag plus een stempel van de bank. Terug
bij Werkplein werd dit document gescand zodat de
medewerker deze in haar computer te zien kreeg. Twee
weken later werd de uitkering aan haar toegekend!
Het volgende gesprek bij Werkplein was met een medewerker met begrip voor de situatie en zeer genteresseerd in mevrouws welbevinden. Zij gaf haar de raad
eerst maar eens tot rust te komen voordat er over werk
zoeken gesproken zal worden; maatwerk dus!
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Thema 6: Detentie

" Vrijwilligersbezoek aan buitenlandse
gedetineerden zonder netwerk in de
gevangenis"

In september 2016 zijn wij, in overleg met de directie
van Esserheem, de bibliothecaris en de gedetineerdencommissie, een poster en flyercampagne begonnen. Dit had succes, want eind november hadden wij
bezoekkoppelingen met zeven gedetineerden. Daarnaast zijn vier van onze
vrijwilligers actief in onderwijs
activiteiten en taalcoaching en
twee vrijwilligers doen mee aan
recreatieve activiteiten voor in
totaal vijftien gedetineerden.
In Norgerhaven, waar Noorse
gedetineerden zijn ondergebracht, bestaat geen behoefte
aan Nederlanders bezoekvrijwilligers.
We hebben in 2016 vier
vrijwilligersbijeenkomsten
gehad die alle vier goed
bezocht werden. Na afscheid
van twee vrijwilligers telt de
groep begin 2017 nog zestien
vrijwilligers
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Een verslag van een eerste gedetineerdenbezoek door
n van onze vrijwilligers:  
Super zenuwachtig en met enigszins knikkende knien
loop ik naar de grote poort waarachter vele gevangenen met verschillende achtergronden en delicten
zitten, toch wel erg spannend.
Ik meld mij via de intercom en zo
kom ik in de hal terecht. Jassen,
sleutels en telefoons mogen
niet mee naar binnen dus die
leg ik in het bezoekerskluisje. Er
zitten meer mensen te wachten.
Dit blijken familieleden van
gevangenen te zijn. Ik hoor
verhalen over een vader die
nog vijf jaar moet zitten en ik
vraag mij af waarvoor. Een meid
van mijn leeftijd vertelt dat ze
haar vriend maar 1x per maand
mag bezoeken, maar gelukkig
komt hij bijna vrij. Ik voel me
wat ongemakkelijk.

Eindelijk mogen we n voor n naar binnen om aan
de balie te melden wie je bent en voor wie je komt.
Schoenen uit, sieraden af, dan door het detectiepoortje.
Piep, piep... "Mevrouw, heeft u nog iets in uw broekzak?" Ik voel mijn wangen langzaam rood worden. " Oh
ja, sorry" , die verrekte euro ook. Ik mag nog een keer
door het poortje; yes ik mag doorlopen.
Nu gaat het echt beginnen, de lange trap op naar de
bezoekerszaal. Ik meld mij bij de bewaker en vraag hem
straks de persoon aan te wijzen voor wie ik kom, want
behalve een naam weet ik verder niks. In de grote zaal
met vele stoeltjes en tafeltjes, met daartussen een 20
cm hoog stuk plexiglas  om gevangene en bezoeker
gescheiden te houden. Een stoere Antilliaan stelt zich
aan mij voor en begint mij gelijk te vertellen wat hij
van het Nederlandse rechtssysteem en de regels vindt.
Hij wil van mij weten hoe ik tot dit werk gekomen ben
en wat Humanitas allemaal doet. Ook is hij erg nieuwsgierig met wie hij aan tafel zit en vraagt mij dan ook
het hemd van mijn lijf. Helaas voor hem en voor mijn
eigen veiligheid kan ik niet overal antwoord op geven.
Hij wil mij wel een aantal dingen over zijn verleden
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vertellen. Al met al is het uur zo weer voorbij. Hij vond
het bezoek leuk en hoopt dat ik er binnenkort weer zal
zijn. We nemen afscheid. Hij terug naar zijn cel en ik de
frisse buitenlucht weer in. Of ik bang was? Nee geen
moment. Dit zijn ook mensen

Financieel verslag 2016
Onderstaande is een samenvatting van de jaarrekening 2016

Staat van Baten en Lasten

2016

2015

Kosten van alle projecten

55.109

59.439

800

663

54.309

58.776

53.352

54.617

-957

-4.159

Ontvangen contributies van leden

2.330

3.030

Giften

3.848

1.245

850

899

132

0

Saldo algemeen

7.160

5.174

Jaartekort/overschot

6.203

1.015

Bijdragen van deelnemers

Ontvangen overheidsbijdragen
Saldo project

Ontvangen rente
Opbrengsten Sponsorloten

Toelichting
Wij hebben het jaar 2016 afgesloten met een
aanzienlijk overschot van €6.203 . Dit na aftrek  
van ongeveer €1.700 kosten van de nieuwe inrichting in de Brunelstraat 77
De kosten van de projecten zijn teruggelopen na
het vertrek van de buitenlandse gedetineerden
uit Esserheem. Het aantal relaties met de nieuwe bevolking begint weer op peil te komen
Een sponsoractie van Radio de Buizerd heeft
einde 2015 €2.018 opgebracht die
is gebruikt voor speciale activiteiten tijdens de
week van de Eenzaamheid.
Enkele vrijwilligers hebben voor totaal €580 van
hun kostendeclaraties geschonken.
Van de heer G. Huizinga is een gift van €1.000
ontvangen voor de Assense jeugd.
Van de mevrouw C. Fockens  is een gift van €500
ontvangen voor de Assense jeugd.
De teruggang van de contributies is het gevolg
van het teruglopen van het aantal betalende
leden.
Op grond van ontvangen toezeggingen vertrouwen wij erop dat 2017 met een overschot
wordt afgesloten.
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Balans

2016

2015

Activa

5.297

3.018

Liquide middelen

106.390

105.314

111.687

108.332

In 2016 betreffen de kosten de volgende projecten in
alfabetische volgorde:
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2015

Reserves per 1 januari

71.880

70.865

Jeugdfonds afdeling

9.021

9.021

Jaaroverschot/tekort

6.203

1.015

Reserves

87.104

80.901

Nog te Betalen

24.583

27.431

111.687

108.332

Passiva

Nog te ontvangen

 Autistensoos
 Begeleide omgangsregeling
 Begeleiding  Van A tot Z
 Bezoek Veenhuizen
 Buddies
 Eenzaamheid = LEEF
 Levensboek
 Maatjes Assen

2016

 Rijnmond
 Rouwbegeleiding
 Sinterklaas
 Taalmaatjes
 Thuisadministratie
 Vakantiekampen
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Vrijwilligers
Kort overzicht 2016 in cijfers:
  Aantal activiteiten / projecten

14

  Aantal uren inzet vrijwilligers
  (= aantal x 40 weken x 4 uur)

30.080

  Aantal vrijwilligers

196

  Aantal leden

180

  Totaal begroting

Euro 63.595,-

  Aantal deelnemers

600

Vrijwilligersdag 2016
Onze vrijwilligers en leden vormen de kern van ons
werk en wij zijn trots op hen. Om dat te laten blijken
organiseert het afdelingsbestuur ieder jaar een bijeenkomst met een interessant programma.
Dit jaar kwamen we 15 oktober met 30 mensen bijeen
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in het Grafisch Museum te Groningen waar we met
koffie en koek werden ontvangen. Na een welkom door
de voorzitter werden we in twee groepen opgedeeld
en kregen een rondleiding door het museum en een
workshop (beiden van een uur) waarin ons de sjabloon
druk techniek van Werkman werd geleerd.
De rondleiding was leerzaam en tijdens de workshop
bleken we allen over creatieve  kwaliteiten te beschikken! Onze werkstukken konden later worden afgehaald
bij het Humanitas afdelingskantoor.
De lunch werd verzorgd in Restaurant de Globe bij
Humanitas aan de A-Kerkstraat waar we volop de gelegenheid kregen elkaar beter te leren kennen en onze
ervaringen met het ons werk binnen de verschillende
projecten uit te wisselen.
Als afsluiting volgde een zeer geslaagde rondvaart door
Groningen waarna een ieder op eigen gelegenheid
naar huis vertrok.  

Draag je Humanitas een warm hart toe? En wilt u ons steunen?

Dat kan, we zijn met alle vormen van hulp enorm blij!

Er zijn verschillende manieren om Humanitas te steunen waarover u meer kunt lezen op onze website www.
humanitas.nl waar u zich ook kunt aanmelden.

Lid worden:

Bedrijven en Fondsen:

Wilt u ons helpen anderen te helpen? Word dan nu
lid van Humanitas voor Euro 30,-- jaar. We zijn er voor
mensen die iets willen veranderen aan hun situatie.
De hulp van onze vrijwilligers is persoonlijk en op
maat.

Steun het inspirerende werk van Humanitas. Als bedrijf, stichting, familie- of vermogensfonds. Speciale
wensen en doelstellingen? Wij denken graag mee.

Doneren:

Wie goed doet, goed ontmoet. Want een periodieke
schenking is aftrekbaar van de belasting. Ook een
Fonds op Naam kunt u volledig aftrekken. Ons steunen, is dus in alle opzichten waardevol.

Het beroep op onze vrijwilligers neemt toe. Daarmee
wordt hun opleiding steeds belangrijker. Dankzij
onze donateurs kunnen we onze vrijwilligers opleiden en kunnen zij hun  werk goed en gratis blijven
doen.

Nalatenschap:
Vindt u het belangrijk dat er mensen zijn die zich
voor anderen inzetten? Denk er dan eens over na om
Humanitas uw je testament op te nemen. Wij zorgen
dat uw zaken goed geregeld worden.

Geef met voordeel:

Het bestuur van Humanitas Assen
in 2016 :
Voorzitter                          Hilly Vrieling
Secretaris
            Ineke Gozefoort
Penningmeester             Frits Coenders
Leden
            Marlon Busstra
            Thomas  Geerts
Humanitas Assen
Brunelstraat 77
9404 KB Assen
0592 311121
assen@humanitas.nl
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