Humanitas
Afdeling Groningen
In 2018 boden ruim 3.000 Humanitas-vrijwilligers
aan bijna twee keer zoveel deelnemers vanuit 35
verschillende activiteiten een steuntje in de rug.
Ruim 70% van de deelnemers meldt zich zelf aan
met een ondersteuningsvraag. Familieleden en
WIJ-teams zorgen ieder voor zo’n 8% van de
aanmeldingen.

Nieuwe
activiteiten
OVER
HUMANITAS
Humanitas is er voor mensen
die met behulp van een
vrijwilliger op eigen kracht
iets willen veranderen aan
hun situatie. Onze goed
getrainde vrijwilligers geven
deelnemers tijdelijk een
steuntje in de rug. In
Groningen werken we
binnen de thema's Maatjes,
Mantelzorg, Multicultureel en
Opvoeden & Opgroeien.

Onder de naam 'Kind aan
Huis' vangen vrijwillige
gastgezinnen kwetsbare
kinderen en jongeren op;
'Get a Grip' ondersteunt
jongeren met geldstress;
'Met Elkaar' brengt
deelnemers met gedeelde
interesses bij elkaar.

3.330
vrijwilligers

7.777
deelnemers

Humanitaswaarden
Regie behouden over je
eigen leven;
Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid;
Verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en voor
een ander;
Vraaggericht werken:
activiteiten aanpassen op
wat er speelt in de
maatschappij.

Afdeling Groningen biedt steun
binnen vier thema's:
Mooi werk
Vrijwilliger Bezoekwerk: “Mevrouw was
heel lang niet buiten geweest. Ze
benoemde alles wat ze zag, de bloemen
die ze rook. Ze heeft genoten!”
Vrijwilliger Maatschappelijke
Begeleiding: “Het was zo gaaf om hem
zijn weg te zien vinden.”
Vrijwilliger Thuisadministratie: “Ik weet
zeker dat Afaf het binnenkort alleen af
kan.”
Vrijwilliger Voorlezen: “Door het
vrijwilligerswerk krijg je een beter beeld
van mensen.”

Mantelzorg

Met de verschillende maatjesactiviteiten
draagt Humanitas bij aan sterke
Groningse wijken. We koppelen
vrijwilligers aan wijkbewoners die
tijdelijk een steuntje in de rug nodig
hebben. Het varieert van praktische en
sociaal-emotionele steun of samen
leuke dingen ondernemen tot hulp bij
het versterken van het eigen netwerk of
het op orde krijgen van de administratie.
In 2018 zijn we succesvol gestart met
het ‘Met Elkaar’ verbinden van groepen
deelnemers rond interessegebieden.

Steunpunt Mantelzorg biedt hulp en
steun aan mantelzorgers: informatie,
advies, emotionele steun, praktische
hulp, educatie, lotgenotencontact en
respijtzorg. In samenwerking met
andere partijen in de wijken werken we
aan het tijdig bereiken van
mantelzorgers. De mantelzorgkaart, een
mooi middel voor waardering en
contact, werd 1135 keer verstrekt. 439
nieuwe mantelzorgers zijn in beeld
gekomen, op een totaal van 2740. De
Dag van de Mantelzorg trok ruim 550
bezoekers.

Multicultureel
Zo’n duizend vrijwilligers van Taal &
Maatschappelijke Begeleiding
Vluchtelingen (MBV) helpen
statushouders de Groningse
samenleving te ontdekken als gaat het
gaat om taal, wonen, financiën,
scholing, vrijetijdsbesteding etc. Het
maatjescontact is wederkerig: het levert
een beter wederzijds begrip op met
uiteindelijk voor iedereen een betere
integratie en participatie. Vanwege de
vele gezinsherenigingen in 2018, richtte
onze ondersteuning zich ook op
kinderen en het gezin.
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Blij met steuntje

Maatjes

Opvoeden & opgroeien
Vrijwilligers bij O&O bieden een steuntje
in de rug aan kinderen, jongeren en
gezinnen in kwetsbare situaties. In
2018 bleef de vraag hoog naar maatjes
voor kinderen en jongeren, naar
voorleesvrijwilligers en naar
opvoedondersteuning van Home Start.
Meer jonge mantelzorgers deden mee
aan activiteiten die vrijwilligers voor ze
organiseerden. We zijn succesvol
gestart met Kind aan Huis: gezinnen die
hun huis en hart openstellen voor een
kind of jongere.

@HumanitasGr

Mantelzorger: “Robins wekelijkse bezoek
aan mijn vrouw geeft mij de rust om zelf
even op de fiets weg te gaan.”
Deelnemer Multicultureel: “Mijn coach
hielp mij een opleiding vinden. Nu voel ik
mij meer thuis in Nederland.”
Deelnemer Steun bij Rouw: “Ik voelde me
alleen. Nu zie ik het weer zitten.”
Deelnemer Jongerenmaatjes: “Ik zou nog
wel een keer zo’n maatje willen!”

