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Humanitas biedt steun binnen
zes verschillende thema’s:
MANTELZORG

MAATJES

MULTICULTUREEL
In 2016 boden 3.396 goed getrainde vrijwilligers
steun aan 6.892 deelnemers. Er zijn 2.500
mantelzorgers ondersteund, 1.000 mantelzorg
waarderingskaarten uitgedeeld en 400 nieuwe
mantelzorgers bereikt. Jaarlijks wordt ruim
15.000 keer contact opgenomen met ons Melden Informatiepunt.

WIJ-teams
OVER
HUMANITAS
OPVOEDEN &
OPGROEIEN

HUMANITAS GRONINGEN STAD

VERLIES

THUISADMINISTRATIE

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. Wij werken
binnen zes thema's:
Mantelzorg, Multicultureel,
Maatjes,
Opvoeden & Opgroeien,
Thuisadministratie en Verlies.

6.892
deelnemers

3.396
vrijwilligers

Humanitaswaarden

Multicultureel
We helpen statushouders zo snel en goed mogelijk
met huisvesting, integratie en participatie in de
stad. We bieden maatschappelijke begeleiding
aan vluchtelingen die vanuit een AZC in
Groningen komen wonen. Dit doen we met
vluchtelingencoaches, een dagelijks spreekuur
en workshops voor de participatieverklaring.
Taalcoaches, conversatiegroepen en Taalcafé’s
helpen de Nederlandse taal te leren. Er zijn diverse
uitstapjes georganiseerd om meer vertrouwd te
raken met de Nederlandse cultuur. De zomerschool
was opnieuw een succes en telde 20 deelnemers.

Humanitas in de wijk

Aantal bewoners/gezinnen per wijk door vrijwilligers ondersteund
Beijum

446
Opvoeden & Opgroeien
Selwerd
Paddepoel

1.114
Vinkhuizen

Lewenborg

De Hoogte
Korrewegwijk

883

519

Oosterparkwijk

536

Tuinwijk

628

“We willen onze kinderen meegeven
dat je klaar kunt staan voor een
ander. Zonder dat het zo voelt,
helpen we anderen. Het is ook een
kleine moeite om iemand even te
ondersteunen. Voor onze kinderen is
de maandelijkse logee een vriendje
en speelkameraadje.”

Centrum
Schilderswijk

758

Rivierenbuurt

372

Hoogkerk

396

“De ondersteuning
die ik kreeg van mijn
vluchtelingencoach, betekende
veel voor mij. Dat wil ik doorgeven
aan anderen. Daarom ben ik nu
zelf ook coach! Ondertussen ben
ik al drie jaar in Groningen en
gaat het Nederlands me steeds
beter af.”

“Toen we elkaar voor het eerst
zagen, was ik heel blij mijn hart
te kunnen luchten. Dat heeft me
zo goed gedaan. Het was voor mij
ook een veilige gedachte dat als
het nodig was, ik bij jullie terecht
kon. En ik heb geleerd anderen in te
schakelen en de zorg dus te delen.”

Corpus den
Hoorn

375

2.482

De Wijert

627

Mantelzorgondersteuning
Maatjes
“Ik wilde wel contacten
opbouwen, maar waar begin
je? Bij het WIJ-team wezen ze
mij op de netwerkvrijwilligers
van Humanitas. Dankzij mijn
vrijwilliger heb ik meer vertrouwen
gekregen en zit ik nu op gitaarles!”

Een groot deel van de vrijwilligers is actief in
de wijk. Zij geven wijkbewoners ondersteuning
bij onder andere hun thuisadministratie,
opvoeding, rouwprocessen en treden op als
maatje voor jong en oud.

mantelzorgers
ondersteund

Dit wordt wijkgericht uitgevoerd vanuit het Steunpunt
Mantelzorg. Naast de spreekuren zijn er verschillende
activiteiten georganiseerd, variërend van lotgenotencontacten tot
ontspanningsactiviteiten. Verder zijn er trainingen en cursussen
aangeboden zoals mindfulness, assertiviteit, De kracht in jezelf en
Omgaan met stress. In 2016 startte een training gericht op mantelzorgers
met een partner met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De Dag van
de Mantelzorg is met ruim 650 bezoekers een belangrijk moment van
waardering. In de week voorafgaand zijn in wijken bijeenkomsten
georganiseerd, waar ruim 100 mantelzorgers hebben meegedaan aan
een interactief spel.

