Thuisadministratie
Grip op je administratie
en financiën

Hulp nodig bij
geldzaken of
administratie?

Een vrijwilliger
van Humanitas
helpt je weer
op weg!

Humanitas
Humanitas is er voor mensen die met behulp van een
vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun
situatie. Jaarlijks bieden ruim 18.000 goed getrainde
vrijwilligers gratis steun aan ruim 58.000 deelnemers. Wij
werken binnen zes thema's: eenzaamheid, verlies,
opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie.
Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk. De
contacten zijn van mens tot mens en worden in eigen stad
of dorp georganiseerd. Wat ons bindt is het gevoel dat we
iets voor elkaar willen betekenen en een zinvolle
bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Humanitas waarden
regie behouden over
je eigen leven
samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en
voor een ander
vraaggericht werken:
kijken wat er leeft in de
maatschappij, activiteiten daarop aanpassen.

12.000
deelnemers
Thuisadministratie

Thuisadministratie
Het oppakken van je financiën of
administratie is niet altijd makkelijk.
Door omstandigheden kun je het
overzicht kwijtraken. Als je bijvoorbeeld
weinig inkomen hebt, gaat scheiden of je
baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren
dat er dozen vol bankafschriften op je
wachten en rekeningen blijven liggen.
Blijf niet te lang rondtobben. Humanitas
Thuisadministratie is er speciaal voor.
Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken
op orde te brengen en te houden. Niet
één keer, maar wekelijks. Samen maak je
een overzicht van je administratie, je
inkomsten en uitgaven. Ook helpen we je
een weg te vinden bij instanties en gaan
na waar je recht op hebt. Zodat je weer
controle krijgt en zelf verder kunt.

Iets voor jou?
Thuisadministratie is iets voor jou als:
je ondersteuning nodig hebt om je
administratie te ordenen
je behoefte hebt aan overzicht en
inzicht in je inkomsten en uitgaven
je moeite hebt om je administratie zelf
te beheren
je betalingsachterstanden hebt
je een traject van schuldhulpverlening
wilt voorbereiden of nazorg zou willen
je gemotiveerd bent je situatie te
veranderen.

----------------------------------------------

Hoe werkt het?
Je meldt je aan bij Humanitas. In een
eerste gesprek bespreken we je vraag en
kijken we waarin een vrijwilliger je kan
ondersteunen. Vervolgens gaan we
samen met jou aan de slag om overzicht
te krijgen in je administratie. We werken
altijd bij jou thuis.
Onze vrijwilligers doen dat met plezier en
zijn hiervoor opgeleid. We gaan na wat jij
nodig hebt en zorgen ervoor dat jij zelf
verder kunt. Na een korte tijd voelen veel
mensen zich al enorm geholpen en na
een langere periode kunnen zij
zelfstandig verder. Dat geldt vast ook
voor jou!

Blijf niet tobben.
Ga samen aan de slag!

Grip krijgen op je
administratie en financiën?
Meld je nu aan!
Hoeksche Waard en
Goeree-Overflakkee
Leny Göbel
T 0186 - 615258
E ta.hoekschewaard@humanitas.nl
Of neem contact op met het Landelijk
Bureau via info@humanitas.nl
of 020-523 11 00

Deelname is kosteloos

Humanitas
Hoeksche Waard en
Goeree-Overflakkee
Voorhuis 6
3262 CH Oud-Beijerland
T 0186 615820

"Ik voel me
zeker.
Ik heb beter
overzicht
en weet
hoe ik het
zelf bij kan
houden."

Volg ons op Facebook:
Humanitas Hoeksche Waard &
Goeree-Overflakkee

Website:
www.humanitas.nl/
hoeksche-waard-engoeree-overflakkee
mei 2016
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