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Van de voorzitter
Ik zit klaar om aan mijn bijdrage voor het jaarverslag
2015 te beginnen en kijk door het raam naar de prachtige zon na een heldere koude vriesnacht. Hier en daar
zijn al wat bloemen zichtbaar en dat maakt mij blij.
Hier zit een zekere vergelijkbaarheid in met hoe de
vrijwilligers van Humanitas zich voelen als zij er keer
op keer in slagen voor mensen die in de kou verkeren
de zon weer te laten opkomen. Als voorzitter vind ik
hierin de voldoening en compensatie om een prachtige
afdeling te mogen leiden
Trots kunnen we vaststellen dat de vele projecten
succesvol zijn. Onze, vaak bijna professionele vrijwilligers, hebben op tal van terreinen voor jong en oud zich
betekenisvol kunnen manifesteren. Breed waren onze
activiteiten.Langer bestaande projecten, van Sinterklaasactie, bezoekregelingen, kindervakantiekampen,
eenzaamheid, rouw en scheiding, maatjesprojecten,
gezellige avonden (Soosjetijd), gedetineerdenbezoek,
van Arts tot Ziekenhuis, Ja cultuur, Rijnmond vakantieweken tot thuisadministratie. Bij nagenoeg alle activiteiten was er sprake van groei. Door het wegvallen van
de organisatie Welzo in Assen zijn een aantal vrijwilliger overgekomen naar het project eenzaamheid en
naar het project thuisadministratie. Steeds echter wist
men  te voorkomen dat er wachttijden ontstonden.
De vorig jaar opgestarte Buddy-project en Taalproject
voor Anderstaligen beginnen na hun aanloopperikelen op stoom te komen en lijken een goede toekomst
tegemoet te gaan. Tevreden kijken we terug op de
relatie, samenwerking en subsidieverhouding met de
gemeente Assen. Mede hierdoor zijn wij in staat onze
dienstverlening op peil te houden.
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Zeer positief ondervonden wij ook de acties ondernomen door uitvoerende ambtenaren bij het mogelijk
maken van onze verhuizing naar Brunelstraat 77.
Wij verwachten een geslaagde samenwerking met
de andere organisaties ter plekke ten behoeve van de
hulpbehoevenden in Assen.
Voor 2016 verwachten we een toenemende vraag op tal
van activiteiten binnen onze vereniging. Belangrijkste
reden hiervoor is de terugtredende overheid waardoor
er steeds vaker en meer een beroep zal worden gedaan
op de solidariteit van de samenleving. Humanitas staat
hiervoor open maar er schuilt ook een gevaar in. Nee
verkopen is niet ons sterkste punt, bovendien wie zou
er dan nog klaarstaan. Immers bij het afkalven van
de voorzieningen blijft de vraag. Het gevaar, van niet
kunnen en willen weigeren wanneer er een beroep op
ons wordt gedaan,  is onze organisatie oftewel onze
vrijwilligers te overvragen. Taak van het bestuur en
cordinatoren is hierop waakzaam te zijn. Ondanks
deze waakzaamheid gaan we, dankzij u als onze vrijwilligers,het komende jaar met veel vertrouwen in. Humanitas maakt het verschil. Na 10 jaar zeer intensieve
inzet voor de afdeling heeft Berend van Vemde afscheid
genomen van het bestuur. Wij zijn hem dankbaar voor
zijn enthousiasme en wensen hem beterschap na zijn
recente ongeluk. Voor mij komt hiermede een einde
aan het waarnemen van het voorzitterschap na het
vertrek van Ruud Wiersema. Ik draag het vol vertrouwen over aan Hilly Vrieling. Succes toegewenst.
Assen, juni 2015
Frits Coenders

Inleiding
In 2015 heeft het bestuur van Humanitas Assen ingespeeld op de vele maatschappelijke ontwikkelingen die
gaande zijn. Dit doen wij door zowel mee te denken
op beleidsniveau als door het organiseren van diverse
activiteiten.  
Bij deze nieuwe ontwikkelingen zoekt Humanitas
Assen naar haar positionering binnen de gemeente
vanuit de kracht en de kernwaarden van de Vereniging
Humanitas. Humanitas beoordeelt elke vraag die aan
haar wordt gesteld aan de hand van haar uitgangspunten, de Humanitas waarden, namelijk:
l  regie

behouden over je eigen leven
l  samenleven op basis van gelijkwaardigheid
l  verantwoordelijkheid nemen voor je zelf en een
ander
l  vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij en de activiteiten daarop aanpassen
Deze kernwaarden zijn een zeer belangrijk uitgangspunt voor iedereen die bij Humanitas actief is, omdat
het richting geeft hoe wij met vragen omgaan en hoe
en op welke wijze wij mensen ondersteunen.

Humanitas hanteert de expressieve visie op vrijwilligerswerk: het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke
waarde en Humanitas bepaalt de voorwaarden waarop
zij vrijwillige steun wil bieden.
Alle programma's en activiteiten van Humanitas zijn
verdeeld over 6 thema's, waaronder ook de projecten
van Humanitas Assen te beschrijven zijn: Opvoeden,
Opgroeien, Eenzaamheid, Verlies, Thuisadministratie,
Detentie.

Het bestuur van Humanitas
Assen bestaat uit:
Voorzitter

Frits Coenders

Secretaris

Ineke Gozefoort

Penningmeester

Thomas Geerts

Leden

Marlon Busstra
Berend van Vemde
Hilly Vrieling

Deze waarden houden Humanitas ook kritisch, ook
iDeze waarden houden Humanitas ook kritisch, ook
in de samenwerking met anderen. Humanitas wil in
de samenwerking een gelijkwaardige rol vervullen en
vasthouden aan haar beleid omtrent bijvoorbeeld het
uitgaan van de vraag van mensen en het vasthouden
aan haar uitgangspunten zoals rondom de uitwisseling
van gegevens in verband met de privacy van mensen.
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Midden in de samenleving
Humanitas afdeling Assen staat midden in de Asser
samenleving. In 2015 namen wij deel aan bijeenkomsten van verschillende welzijnsorganisaties van kerken
en private instellingen.
Iedere maand nemen er bestuursleden van Humanitas Assen deel aan de vergaderingen van de Sociale
Alliantie in Assen. Deelnemers aan deze vergaderingen
zijn de gezamenlijke kerken, waar onder de Parochiële
Caritas Instelling (PCI), Uitkeringsgerechtigden Beraad
Assen (UBA), Raad voor Cliënten Participatie Assen
(RCPA), De Voedselbank Midden Drenthe en Het Legers
des Heils.
Via Stichting AssenvoorAssen was Humanitas Assen
aanwezig op 'De Beursvloer'. Hier wordt de mogelijkheid geboden om met gesloten beurs tot een match
te komen tussen bieder en vrager en is ontmoeting
tussen verschillende organisaties belangrijk.
In het jaar 2015 hebben er op bestuurlijk niveau
gesprekken plaatsgevonden tussen de Formulierenbrigade, Stichting Noordermaat, de UBA, Welzo  en
de Gemeente Assen. De inhoud van deze gesprekken
ging vooral over de toekomstige huisvesting van onze
organisaties. Aan het eind van 2015 werd bekend dat
Humanitas samen met een aantal maatschappelijke
organisaties ging verhuizen naar de Brunelstraat 77,  
het voormalige  pand van de provinciale bibliotheek.
Met vereende krachten werd er geschilderd, vloerbedekking gelegd, verhuisd, ingericht en last but not least
een keukentje gebouwd voor de koffie- en theevoorziening.Humanitas kan hier beschikken over een kantoor
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en een grote vergaderruimte.

Thema 1: Opvoeden
" Versterken van de zelfredzaamheid van
ouders en kinderen en door extra aandacht zwaardere opvoedingsproblemen
voorkomen. "

Het thema opvoeden is gericht op het versterken van
de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Door
extra aandacht van een Humanitas-vrijwilliger worden
zwaardere opvoedingsproblemen voorkomen.

Begeleide Omgangsregeling
De activiteit Begeleide Omgangs Regeling (BOR) is een
project van Humanitas District Noord. De BOR vervult
een belangrijke rol in de omgang tussen kinderen
en hun ouders na
echtscheiding. Juist
omdat de omgangsbegeleiding wordt
gedaan door vrijwilligers die flexibel
zijn en op maat kunnen werken, worden
zij als minder bedreigend gezien door ouders en kunnen de vrijwilligers
beter zaken relativeren.  We hadden in 2015 vorig jaar
3 enthousiaste vrijwilligers in Assen, nu 4. En er waren
ongeveer 4  BOR-ren, die deels in Noordermaat en deels

op andere locaties hebben plaatsgevonden. Vanwege
de transitie in de jeugdzorg zijn er veel veranderingen
die gaan gebeuren. Dat houdt in dat Humanitas BOR
overal in district Noord meer aanmeldingen zal gaan
krijgen en dat dat ook aanpassingen gaat
vragen in onze organisatie. Daar
zijn we eigenlijk ook heel 2015
mee bezig geweest. Er is nog niet
veel van te zien aan de buitenkant, maar dat komt nog
wel.
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Thema 2: Opgroeien
" Samen met vrijwilliger de dingen die
niet goed gaan, zoals problemen op
school of met ouders, onder de loep
nemen en zoeken naar een oplossing. "

Rijnmond project
"Je laat kinderen tijdens de vakantieweek in Drenthe
zien dat een gezin ook anders kan functioneren dan
thuis."
Ze gaan normaal nooit op vakantie, hooguit naar het
land waar hun ouders vandaan komen, en komen
eigenlijk nooit buiten de stadsgrenzen. Maar bijna 30
van deze kinderen uit Rotterdam en omgeving hebben
in 2015 genoten van een weekje onbezorgde vakantie in
Drenthe. Zij vonden via Humanitas Assen een logeerplek bij een gastgezin in de gemeenten Assen, Aa en
Hunze of Noordenveld.
Dit jaar kwamen er alleen kinderen die al eens eerder
geweest waren, ze logeerden bij hun 'eigen' gastouders.

Speelgoedactie
Sinterklaas niet vieren omdat er door thuisomstandigheden geen cadeautjes voor de kinderen zijn? Dat
moet niet kunnen. Humanitas probeert daarom al die
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kinderen ieder jaar met Sinterklaas toch een cadeau
te geven. In de weken voorafgaand aan het Sinterklaasfeest is een team van vrijwilligers druk  geweest
met het verzamelen van namen en adressen van deze
kinderen en heeft het team voor elk kind een mooi
cadeau gekocht. Dit jaar werd Sinterklaas geholpen
door de Actie Pepernoot van het Fonds Kinderhulp die
voor Assen 47 gratis cadeaus gaf en zijn 130 kinderen in
Assen verrast door een  cadeau van Sinterklaas.

Buddyproject
Na een moeizame start in 2014 waarin een aantal
buddy's zijn geworven ten behoeve van matches met
jongeren in de Opvang bij Promens Care, zijn er verdere
stappen gezet in het project.

De buddy's die zich aangemeld hadden zijn uiteindelijk niet gekoppeld aan een jongere. Hiervoor waren
verschillende redenen. In de meeste gevallen haakten
de buddy's af doordat men uiteindelijk de doelgroep
toch te zwaar vond en soms omdat men naast de eigen
drukker wordende dagelijkse arbeid, het niet meer kon
combineren. Het vinden van een cordinator met de
juiste competenties bleek ook moeilijker dan verwacht.
Humanitas is in de loop van 2015 opnieuw met werving gestart, hetgeen geleid heeft tot nieuwe buddy's
en een beoogd cordinator. 4 buddy's hebben hun
plaats gevonden binnen het project. Zij vervullen hun
vrijwilligerstaken met veel plezier en tevredenheid van
de jongeren en Promens Care. Naar verwachting zal
de cordinator namens Humanitas in het begin van
2016 haar taak op zich nemen. Afrondende gesprekken
moeten nog plaatsvinden.

Humanitas Kindervakantieweken
Ook in 2015 waren er weer de kindervakantiekampen
van Humanitas.
Zoals in de jaren ervoor hadden we 30 plaatsen ingekocht, en met redelijk veel wijzigingen op het laatste
moment zijn er inderdaad weer 30 kinderen uit Assen
en omgeving meegegaan.
Er is eigenlijk weinig te melden, wat wil zeggen dat
alles goed en normaal is verlopen, in tegenstelling met
2014 toen er nogal wat probleempjes waren met ongelukjes en verwondingen.

Er is met regelmaat contact en afstemming
tussen de leidinggevende van de Opvang van
de jongeren bij Promens Care en het bestuurslid van Humanitas dat dit project op afstand begeleidt.
Humanitas zal al naar
gelang de behoefte van
de jongeren, ook in
2016 doorgaan met
het werven van buddy's voor de doelgroep.

Tijdens de vakantieweken worden er allerlei activiteiten
georganiseerd

Eind april was het al vol (dit jaar zelfs eind maart al), en
dat alles zonder folder of werkelijke werving. De mondelinge reclame tam-tam werkt blijkbaar goed, want er
zijn ook ieder jaar weer nieuwe kinderen die meegaan.
Dank wederom aan alle medewerkers en vrijwilligers
die de kinderen een fijne zomerweek bezorgd hebben!
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Thema 3:  Eenzaamheid
" Doorbreken van sociaal isolement en
eenzaamheid en waar mogelijk het zelfstandig opbouwen en onderhouden van
contacten. "

Dit thema richt zich op het doorbreken van sociaal
isolement en eenzaamheid en waar mogelijk het
zelfstandig opbouwen en onderhouden van contacten.
Humanitas werkt in principe voor al haar activiteiten
altijd vanuit de visie om mensen zodanig te ondersteunen dat zij het zelf weer kunnen. Daarnaast is dit
thema een verzamelterm voor vele andere initiatieven
die niet passen onder een van de andere thema's.

Project Eenzaamheid
Eind 2015 is, door samenvoeging van twee bestaande
projecten, het project eenzaamheid van Humanitas gestart. Het doel van het project is mensen die eenzaam
zijn te begeleiden. Uitgangspunt hierbij is de eigen
regie van de deelnemer waarbij de begeleiding er toe
leidt dat de deelnemer op termijn weer zelfstandig verder kan. In die gevallen waar dit, door omstandigheden,
niet mogelijk is, blijft de begeleiding zolang het nodig
is of zolang de deelnemer hier behoefte aan heeft.
Om het project bekendheid te geven is begin 2016
op het winkelcentrum Vredeveld een actie geweest
waarbij het publiek gevraagd werd naar hun ervaring
met eenzaamheid in de wijk en wat zij zelf kunnen
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doen (signaleren, melden, zelf actie ondernemen). De
reacties waren zeer positief. De bedoeling is om dit ook
in de andere wijken te doen. Daarnaast wordt via diverse media aandacht gevraagd voor het project en een
oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers in de verschillende wijken.
In december werden we blij verrast met een cheque
van 2.082,- euro die ons werd overhandigd door Frank
Posthumus van Radio de Buizerd. Een particulier initiatief met een geweldig resultaat.
Op dit moment bestaat de groep uit 13 vrijwilligers en
er zijn 25 deelnemers. Er wordt met diverse (professionele) instanties samengewerkt.

Maatjesproject
Ons Maatjesproject kent twee doelgroepen, t.w.:  mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen
met een beperking. Vooral de laatste doelgroep is heel
breed. Er komen veel verschillende verzoeken binnen
voor een maatje en helaas kunnen we niet voor elke

deelnemer een vrijwilliger vinden. Sommige aanvragen
zijn gewoon te complex.

Hoogtepunt binnen het Maatjesproject is de jaarlijkse
NAM klassiekertocht

We schommelen meestal rond de 40 koppels die door  
vier cordinatoren begeleid worden. In maart hebben

we een vrijwilligersavond georganiseerd met als thema
'grenzen stellen'. Dit werd door de aanwezigen erg
gewaardeerd. Het was ook fijn voor de vrijwilligers dat
ze bepaalde dingen met elkaar konden delen waar ze
tijdens het maatjescontact wel eens tegenaan liepen.
De NAM-Klassiekerclub nodigde ons in april weer uit
voor een mooie voorjaarsrit 'Lente in Drenthe'. Dit
wordt door iedereen erg op prijs gesteld.  We maakten
een mooie rit in een klassieker en tijdens de rit kregen
we een lunch aangeboden. Ook door de leuke ontvangst en het prachtige weer werd het ook dit jaar een
heel geslaagd  uitje.
Aan het eind van het jaar organiseerden we weer onze  
'decemberbijeenkomst' voor alle deelnemers en vrijwilligers. Het programma geeft ook ruimte voor contact
en met een hapje en een drankje is dit een avond met
veel gezelligheid.
De doelstelling van dit project is dat zowel deelnemers
als vrijwilligers er iets aan hebben.  We mogen terugkijken op een goed jaar.

Maatjesproject

Vrijwillgers

Deelnemers

Koppelingen

Aantal op 1-1-2015

61

70

42

Nieuw in 2015

16

19

16

Uitgeschreven in 2015

13

14

22

Aantal op 31-12-2105

64

75

36

Aantal totaal in periode

77

89

58
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Taalondersteuning
Rond de feestdagen en de jaarwisseling kijk ik terug
op het afgelopen jaar en denk  dan het eerst aan al die
vluchtelingen, die alles achter zich lieten op zoek naar
veiliger oorden. Direct daarna denk ik aan eenzaamheid, (Humanitas Assen heeft het project eenzaamheid
weer nieuw leven ingeblazen). De combinatie van
eenzaamheid en de vraag van de anderstaligen, waren
de basis om in de herfst van 2014 het project TAALONDERSTEUNING te starten.
Dit is een conversatieles t.b.v. migranten en vluchtelingen om de Nederlandse taal te oefenen. Van verschillende kanten kregen we vragen om deze groep mensen
te helpen, soms naast inburgering, welke in Assen
verzorgd wordt door Vluchtelingenwerk Nederland, het
Drenthe College en het Itom taleninstituut.
Sommige deelnemers blijken in een isolement te leven,
doordat ze geen of nauwelijks contacten hebben,
omdat ze de Nederlandse taal niet of niet voldoende
beheersen. Ook migranten hebben vaak te weinig
kennis om in de Nederlandse maatschappij te kunnen
participeren. Daarnaast zijn er ook nog deelnemers,
welke in het land van herkomst nauwelijks en soms
geheel geen basisonderwijs hebben genoten.
Ons doel werd steeds duidelijker; wij wilden mensen
helpen om door ontwikkeling van de Nederlandse taal,
hen niet alleen een thuisgevoel te geven maar hun
kansen te verbeteren om volledig in Nederland mee te
kunnen doen.
Al snel merkten wij, dat het best een mengelmoes van
verschillen werd; niet alleen door de herkomst, maar
ook door het niveauverschil en de persoonlijke doelstelling van de individuele deelnemer. Herkomst landen:

Irak, Afghanistan, Iran, Syrië, Somalië, Ivoorkust, Sri Lanka, Eritrea, Turkije, Thailand, Sudan enz. Juist door de
verschillen zagen wij kansen om de sociale contacten
te verbeteren en werden de verschillen uitdagingen.
We willen geen drempel opwerpen, iedereen is welkom, juist doordat de begeleiding een zeer enthousiast
groepje idealistische mensen is, hebben we saamhorigheid bereikt.
Hierdoor ontstaan nieuwe sociale onderlinge contacten, welke hen weer helpen op weg naar volledige
participatie in de maatschappij.
De saamhorigheid uitte zich op initiatief van een deelnemer om vlak voor kerstmis, ieder een eigen gerecht/
hapje uit het land van herkomst mee te nemen: zo was
er o.a. msemmen, chocolade bollen met kokos, baklava,
chocoladecake, vis-curry tartelettes, logum, Afghaanse
cake, gebakken banaan. Een zeer succesvolle afsluiting
van het jaar 2015.
Humanitas Assen is per 2016 verhuisd naar de Brunelstraat 77 in Assen Oost. Na de verhuizing hebben we
een grotere ruimte en kunnen we weer nieuwe deelnemers plaatsen, er was een tijdelijke stop. De lessen
worden dan op maandagmorgen gegeven van 9.15 tot
11.30.  Inmiddels geven we ook op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.15 uur les. De groep wordt na een korte

pauze in kleinere groepjes verdeeld om individueler
op de deelnemer in te spelen. De lessen zijn gratis en
worden door vijf vrijwilligers met veel enthousiasme
gegeven.
Momenteel hebben we 27 deelnemers, waarvan er per
dagdeel gemiddeld 13 meedoen. Gezien de vele inburgeringsklassen in Assen, is mijn verwachting, dat het
aantal deelnemers nog behoorlijk zal stijgen.

Levensboek
De werkgroep Levensboek heeft halverwege het jaar
2015 een doorstart gemaakt. De werkgroep bestond op
dat moment uit 4 vrijwilligers en slechts enkele deelnemers. Er werd in juni een nieuwe cordinator aangetrokken en er werden plannen gemaakt om de werkgroep  opnieuw op de rails te zetten. De eerste concrete
aktie was een uitgebreide publiciteitscampagne. Er
werden folders verspreid bij diverse zorginstellingen en
wijkorganisaties. Ook werd een interview gegeven op
de radio en was er een uitgebreid artikel in het gezinsblad. Later in het jaar nog een artikel in het Dagblad
van het Noorden.  Deze publiciteitscampagne  heeft
uiteindelijk het volgende opgeleverd:

De groep vrijwilligers komt 1 x per maand bijeen. Naast
zaken van organisatorische aard, wordt dan veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen. Op
deze wijze wordt gewerkt aan verdere deskundigheidsbevordering.
Nog even de behaalde resultaten op een rijtje:
  Aantal vrijwilligers per 31-12-2015: 11
  Totaal aantal deelnemers in 2015: 14
  Aantal in 2015 afgesloten begeleidingstrajecten: 6
  Aantal nog actieve trajecten per 31-12-2015: 8
De werkgroep komt nu in een fase dat steeds vaker
een levensboek uitgebracht gaat worden. Er zal de
komende tijd (2016) aandacht worden besteed aan het
verbeteren van kwaliteit en vormgeving.  Uitgangspunt blijft hierbij echter de behoefte en wensen van de
deelnemer zelf.

  Nieuwe vrijwilligers
  Nieuwe deelnemers
  Contacten met diverse zorginstellingen
•
Een tweede actie had betrekking op een uitgebreid
scholingsprogramma voor oude en nieuwe vrijwilligers. Er werd hiervoor samengewerkt met Humanitas-Groningen en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Dit
heeft er toe geleid dat eind van het jaar bijna alle vrijwilligers een basiscursus Levensboek hebben gevolgd.
Verder hebben een aantal vrijwilligers een verdiepingscursus gevolgd op het gebied van Creatief schrijven.
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Van A(rts) tot Z(iekenhuis)
Mensen begeleiden naar het ziekenhuis. Niet omdat er
vervoer nodig is, maar omdat men niet alleen wil gaan.
Omdat het te spannend is of omdat men een steuntje
in de rug wil, zoals iemand die helpt met vragen stellen
en helpt bij het onthouden van de antwoorden van de
arts. Dit is wat de vrijwilligers van dit project doen. Niet
iedereen heeft familie of een vriend die mee kan. Dan
is het prettig als er vrijwilligers zijn die dit kunnen en
willen doen.
In 2015 hebben we met Humanitas A tot Z voor 12 deelnemers 72 contacten gehad. Daarbij waren veel intense
contacten, twee van onze deelnemers stierven dit jaar.
We hadden dit jaar 8 vrijwilligers, van wie er een
halverwege het jaar afscheid nam. Ons aantal werd
in december weer aangevuld met een nieuw lid voor
ons team.  Er is door twee vrijwilligers een intensieve
campagne gevoerd om het aanbod van ons project
bekend te maken bij teams van thuiszorg en van verzorgingshuizen.  Het aantal aanvragen steeg daarna
gelukkig weer. We hadden veel reclame gemaakt over
het telefoonnummer van Humanitas en zijn dankbaar
dat het bestuur bij de verhuizing ervoor heeft gezorgd
dat dit nummer voorlopig te gebruiken is als ingang
voor onze begeleiding.

Soosjetijd  
Soosjetijd is een vriendschapskring voor jong volwassenen  met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Iedere twee week komen ze samen, de deelnemers aan
Soosjetijd. De negen jongvolwassenen hebben allen
een autistische stoornis. Samen met vier vrijwilligers
wordt iedere keer een gezellige avond gehouden. Van
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potjes sjoelen tot barbecuen en van midgetgolfen tot
een filmavond.
Afgelopen vrijdag stond sjoelen op het programma. Ik
denk dat dit nu al de vierde keer is dat we zijn wezen
sjoelen sinds ik mee doe met Soosjetijd. Sjoelen is
een terugkerende activiteit, net als bowlen. Maar we
verzinnen ook andere activiteiten met de groep: wandelen op de VAM afvalberg in Wijster, broodbakken, uit
eten of een museumbezoek. Eén keer in de twee week
komen we bij elkaar. Afgelopen week waren we met z'n
twaalven, dat is deelnemers plus vrijwilligers. Hoewel
de 'deelnemers' allemaal gediagnosticeerd zijn met een
autisme spectrum stoornis (ASS), beschouw ik mezelf
als vrijwilliger toch ook als deelnemer.

'Het is prettig om contact te hebben met
andere mensen die ook een autistische
stoornis hebben'

Natuurlijk, ik regel bepaalde zaken voor de activiteiten die 'deelnemers' niet hoeven te doen, maar als de
activiteit eenmaal gaande is, zijn we gewoon met z'n
allen. Dit vind ik erg fijn, naast mijn activiteiten bij
Humanitas loop ik stage als maatschappelijk werker
in de langdurige psychiatrie. Op de afdeling waar ik
werk heerst toch een zekere mate van beheersmatigheid en contacten staan in het teken van vooropgestelde doelen. Bij Soosjetijd ben ik geen hulpverlener
en zijn er geen doelen; het met elkaar zijn is het doel
- een ontspannend contrast. Toch is het leuk om met
de kennis die ik heb opgedaan op mijn opleiding te
kijken naar de groep. Bepaalde interacties vallen op
en ontwikkelingen worden waargenomen. Zo was het
voor een hele lange tijd dat zo dat 'deelnemers' elkaar
onderling buiten de activiteiten niet spraken. Ook was
het zo dat er voor een lange tijd slechts n vrouwelij-

ke 'deelnemer' was, sinds ongeveer een jaar is ze niet
meer alleen als vrouwelijke 'deelnemer' en heeft een
nieuwe 'deelnemer', ook vrouwelijk, aangeschoven. En
raad eens?! Sinds kort wordt er ook buiten de activiteiten afgesproken door de twee dames. In de leer
van de groepsdynamica wordt dit toegekend aan de
zogenaamde sociaal-emotionele determinanten. Met
andere woorden, grote kans dat op basis van gelijkheid
geslacht), (sociale achtergrond (socialisatie als meisje zijnde) en vriendelijkheid de twee dames hebben
bedacht om ook eens buiten Soosjetijd af te spreken.
Natuurlijk is dit allemaal giswerk en heb ik geen flauw
idee of deze dames echt op basis van deze determinanten contact met elkaar zoeken, maar dit is waar ik het
voor doe: gezelligheid geven en nemen, ontspanning
en beetje denkwerk, gewoon omdat ik dat leuk vind om
te doen en daarbij iedereen laten zijn.

Dit thema richt zich op ondersteuning van mens tot
mens aan nabestaanden (volwassenen en kinderen)
die een dierbare hebben verloren. Daarnaast is het
project ook bedoeld voor mensen die een verlies moeten verwerken na echtscheiding. Deze ondersteuning
kan zowel individueel als in groepen worden gegeven.

Lukas Hummel, vrijwilliger

Zes jongvolwassenen van Soosjetijd beleefden de dag van hun leven, samen met de Citron ID/DS Club Nederland maakten zij een
toertocht door het Drentse en Friese land in een historische snoek.
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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 Verlies
Laten we beginnen met te vertellen dat afdeling rouw
in de toekomst afdeling Verlies gaat heten.
Verlies is een ruim begrip. Verlies van een dierbare,
verlies van relatie, verlies van werk, verlies van gezondheid. Allemaal facetten waar we allemaal mee te
maken kunnen krijgen in ons leven. De een kan en wil
het in zijn eentje doen de ander heeft behoefte aan een
luisterend oor. Dit kan nog steeds individueel maar ook
in groepsverband.
De aanmeldingen komen mondjesmaat binnen en dat
heeft zeker te maken met het onbekende.  Een groep
met 6 deelnemers en 10 personen voor individuele
begeleiding.
PR staat dan nu ook hoog in ons vaandel. Niet alleen
via advertenties maar zeker ook digitaal.
Een aantal zorginstellingen worden door ons bezocht
waar we met bewoners gaan praten over zingeving
en levensvragen. Tevens gaan we themamiddagen
verzorgen.
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In april volgen we met elkaar een cursus Verlies verzorgt door Humanitas Academie.
We zijn weer op de goede weg met elkaar en dat geeft
veel energie.

Thema 5:  Thuisadministratie

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

Dinsdagavond 2 februari, de TV staat op RTL4, het
programma "Een dubbeltje op zijn kant" gaat beginnen. Een enkele keer kijk ik, maar als het programma
afgelopen is, denk ik, wat zou het mooi zijn als op zo'n
simpele manier mensen uit de financile problemen
kunnen komen.
Neem nu deze aflevering, een jong gezin met een
tweeling. Vader had een goede baan bij de Landmacht,
en volgt nu een opleiding tot verpleegkundige. Moeder
heeft een Wajong uitkering en is niet in staat om te
werken i.v.m. reuma, zij zorgt thuis voor haar tweeling.
Om de financiën een beetje rond te krijgen schieten de
ouders van de moeder 800 euro per maand bij en nog
komen ze niet rond.
Dan komen daar de presentatoren binnen, Annemarie
van Gaal legt even in een rap tempo uit wat er mis is
met de financin en waar de pijnpunten liggen. John
Williams legt ook nog even heel duidelijk uit wat er
allemaal niet goed gaat binnen het gezin. Wat heel
duidelijk is, is dat het pingedrag van dit jonge gezin de
spuigaten uitloopt. Met de ouders van de moeder is
afgesproken dat ze de kinderen geen geld meer geven.

Ze krijgen 3 opdrachten t.w.: meer inzicht in de financiën, bezuinigen en meer inkomen genereren:
1.
2.
3.

Inzicht verkrijgen is niet zo moeilijk, een avond je
bankafschriften doorspitten en e.e.a. is wel
duidelijk
Bezuinigingen, men moet met 100 euro per week
rond kunnen komen. Dat lukt wonderwel, er blijft
zelfs nog wekelijks geld over.
Meer inkomen genereren. Tsjakka, daar komt John
Williams om de hoek, hij moedigt de moeder aan
zich te laten inschrijven bij een uitzendbureau en
aan het eind van het programma, heeft zij zowaar
een baan als receptioniste. Super!!!!! (waar vind je
dat nog tegenwoordig)

Ook wordt het jonge stel 'gedwongen' inboedel (zoals
koel/vriescombinatie, fototoestel en magnetron) te
verkopen, waar ze helemaal niet achter staan. John
Williams onderhandelt met de opkopers en ze krijgen  
1000 euro voor de aangeboden waar. Het jonge stel
draait de verkoop terug, ze kunnen zich hier niet in
vinden.
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Aan het eind van het programma worden alle actiepunten doorgenomen en wonder boven wonder staan
de financin er weer rooskleurig voor, ze houden zelfs
maandelijks nog geld over.

En nog veel meer .................... maar vooral, onze vrijwilligers doen dit omdat ze mensen willen helpen, omdat
ze het hart op de goede plek hebben en omdat het
"mensenmensen" zijn.

Was het allemaal maar zo gemakkelijk, dan was er niet
zoveel ellende op financieel gebied.

" Vrijwilligers, dank je wel voor alle hulp die
jullie bieden! "

Als je naar dit programma kijkt doe je onze vrijwilligers
tekort, echt heel veel tekort. Wat doen onze vrijwilligers
allemaal:
1.
2.
3.
4.
5.

Zij zwoegen samen met de deelnemer om het budget rond te krijgen;
Ze gaan mee naar instanties waar de deelnemer
ondersteuning krijgt;
Ze zorgen er voor dat alle administratie netjes
geordend is;
Kwijtscheldingen en toeslagen worden aangevraagd;
Ze bieden een luisterend oor.

Vrijwillgers

Deelnemers

Koppelingen

Aanwezig op 1-1-2015

31

67

69

Aangemeld in 2015

12

127

114

Afgesloten in 2015

10

124

118

Aanwezig op 31-12-2105

33

70

65

Totaal in periode

43

194

183

Thuisadministratie
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Thema 6: Detentie

" Vrijwilligersbezoek aan buitenlandse
gedetineerden zonder netwerk in de
gevangenis"

De afdelingen Assen/Noordenveld organiseerden
vrijwilligersbezoek aan  buitenlandse gedetineerden
zonder netwerk in de gevangenis in de penitiaire
inrichting (PI) Esserheem in Veenhuizen. Deze groep
mensen werd eind 2014 verhuisd naar het
detentiecentrum in Ter Apel.

gewerkt. Het aantal koppelingen wisselde van 2 tot 5.
Er waren nog steeds drie vrijwilligers actief in het onderwijs en de ondersteuning van recreatieve activiteiten in Esserheem ging goed door. Incidenteel doen er
vrijwilligers mee bij het organiseren van creatieve en
recreatieve activiteiten in Esserheem.

De bezoekgroep heeft verscheidene pogingen
gedaan om de nieuwe populatie in Esserheem te interesseren voor de activiteit.
Maar door de veranderingen in het
gevangeniswezen lijkt er minder interesse te zijn. De Nederlandse gedetineerden hebben meer mogelijkheden
tot contact met familie en vrienden,
mede dankzij Skype. Eind 2014 waren
er nog drie a vier gedetineerden die
aan Humanitas vrijwilligers konden
worden gekoppeld. De contacten die
er nog zijn met gevangen zijn goed en
de vrijwilligers zijn enthousiast.

We hebben drie vrijwilligersbijeenkomsten gehad, in
februari, juni en oktober, gelukkig alle drie
goed bezocht
In overeenstemming met de voornemens hebben wij met een paar mensen
een bezoek gebracht op de avondrecreatie van een van de afdelingen
van Esserheem, met het idee om wat
bekendheid te bereiken. Voor ons was
de avond een heel matig succes en
wij hebben geen verdere pogingen
gedaan.

In 2015 bleef de stagnatie van het jaar
daarvoor.  Wij hebben met 16 vrijwilligers
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Financieel verslag 2015
Onderstaande is een samenvatting van de jaarrekening 2015

Staat van Baten en Lasten

2015

2014

59.439

62.186

663

1.1230

58.776

60.956

Ontvangen overheidsbijdragen

54.617

50.637

Saldo project

-4.159

-10.319

Ontvangen contributies van leden

3.030

3.280

1.245

383

899

805

0

159

Saldo algemeen

5.174

4.627

Jaartekort/overschot

1.015

-5.692

Kosten van alle projecten
Bijdragen van deelnemers

Giften
Ontvangen rente
Opbrengsten Sponsorloten

20

Toelichting
Wij hebben het jaar 2015 afgesloten met
een klein overschot van 1.015 euro . Dit na
aftrek van ongeveer 3.000 euro kosten van
de verhuizing en nieuwe inrichting in de
Brunelstraat 77.
Een sponsoractie van Radio de Buizerd heeft
2.082 euro opgebracht die voor de Eenzaamheidsgroep staan
gereserveerd in de balans. Enkele vrijwilligers hebben voor totaal 745 euro van hun
kosten geschonken. Van de  heer G. Huizinga
is een gift van 500 euro ontvangen voor de
Assense jeugd.
De teruggang van de contributies is het
gevolg van het teruglopen van het aantal
betalende leden. In 2015 is 2 maal administratieve/financile bemiddeling verleend
tussen een clint en het Hazewinkelfonds
voor 1.457 euro tandprotheses.
Op grond van ontvangen toezeggingen
vertrouwen wij erop dat 2016 met een overschot wordt afgesloten.

Balans

2015

2014

Activa

2015

2014

70.865

76.557

Jeugdfonds afdeling

9.021

9.021

Jaaroverschot/tekort

1.015

-5.692

80.901

79.886

27.431

19.331

108.332

99.217

Passiva
Reserves per 1 januari

Reserves
Nog te ontvangen

3.018

544

Liquide middelen

105.314

96.673

108.332

99.217

Nog te Betalen

In 2015 betreffen de kosten de volgende projecten in
alfabetische volgorde:
 Autistensoos
 Begeleide omgangsregeling
 Begeleiding  Van A tot Z
 Bezoek Veenhuizen
 Buddy project
 Eenzaamheid
 Levensboek
 Maatjes Assen

 Rijnmond
 Rouwbegeleiding
 Sinterklaas
 Taalmaatjes
 Thuisadministratie
 Vakantiekampen
 Wonen in een ja-cultuur
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Vrijwilligers
In 2015 werden de projecten uitgevoerd door 185 vrijwilligers.De verdeling over de projecten:
		

Vrijwilligers Deelnemers

Van A(rts) tot Z(iekenhuis)

10

12

Maatjesproject

63

73

Soosjetijd

5

8

Rouw

11

16

Eenzaamheid

18

20

Thuisadministratie

33

194

Buddyproject

2

-

Sinterklaas

2

130

Kindervakantieweken

2

30

Taalondersteuning

5

14

Bezoekgroep Esserheem

16

3

Levensboek

11

14

Rijnmond

1

28

Bestuur

6

-

Vrijwilligersdag 2015
Bij Humanitas zijn wij trots op onze vrijwilligers. Om
onze dank uit te spreken houden we een keer per jaar
een vrijwilligersdag. Op zaterdag 5 september bezochten we samen met enkele leden het Veenpark in
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Barger-Compascuum waar de Drentse veenhistorie tot
leven komt.
Na de koffie schepen we in op de huifboot en varen we
door het hoogveen waar u de veenlagen, met daaronder het zand van de Hondsrug, kunt zien zitten. We leggen aan bij de nieuwe Koppelsluis.  Aan deze moderne
dubbele sluis is goed te zien wat er vroeger voor nodig
moet zijn geweest om dit kanalenstelsel te bouwen.
Na een half uur varen we terug en krijgt u van de
schipper uitleg over turf, veen en ons veenkoloniale
verleden dat aan de oever te zien is.
Na de lunch is er voor iedereen nog gelegenheid om
het museum te bezoeken, een ritje met de trein te
maken of een bezoek te brengen bij de  bakker, de kruidenier, de klompenmaker en de turfsteker die hier elke
dag nog aan het werk zijn.
Al met al een zeer geslaagde dag.
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