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In vogelvlucht een overzicht van de diverse
Humanitas afdelingsactiviteiten.
Een aantal activiteiten krijgt wat extra aandacht.
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HUMANITAS LEEUWARDEN DOET
MEER DAN JE DENKT!

VOORWOORD
‘De ondersteuning van een vrijwilliger van Humanitas is heel belangrijk
voor me geweest,’ aldus Sabine, een
van onze deelnemers uit de activiteit
Home-Start. Sabine en haar jonge kind
krijgen wekelijks bezoek van een vrijwilliger van Humanitas afdeling Leeuwarden. De vrijwilliger geniet van de
groei die Sabine doormaakt: ‘ik geef
een zetje maar zij neemt de stappen.’

Bovenstaande uitspraak kan worden aangevuld met tientallen andere. Want
meer dan driehonderd vrijwilligers en aan aantal beroepskrachten ondersteunden bijna duizend hulpvragers bij allerlei activiteiten, zoals bij opvoeding, voorlezen, thuisadministratie, ziekenhuisbegeleiding. Achter deze
cijfers gloeit de persoonlijke waardering van onze deelnemers, allemaal
mensen die blij zijn met een tijdelijk steuntje in de rug. De aanpak van onze
vrijwilligers versterkt de sociale basis in hun buurt en dorp.Vrijwilligers zijn
het goud van onze organisatie. Zij bieden persoonlijk contact en aandacht
aan onze deelnemers; zij zijn er echt even helemaal voor hen. Het bestuur
bedankt dan ook in het bijzonder al deze vrijwilligers voor hun inzet. Afgelopen zomer hebben we hen met een middag vol workshops en een feestelijk etentje in het zonnetje gezet. Het gebaar was klein, de waardering groot.
Een grote verandering voor onze afdeling was de verhuizing van de Gerbrandyweg naar het nieuwe kantoor in de Blokhuispoort. We werken samen
met de bibliotheek, dBieb, en andere organisaties die in de Blokhuispoort
zijn gevestigd. Honderden mensen bezochten tijdens het Open Huis ons
nieuwe kantoor. Verder organiseerden we in de Blokhuispoort twee grote
activiteiten: een inspirerende bijeenkomst ‘Van kansarm naar kansrijk’ met
Jelle Drost en de ander over ‘25 jaar Home-Start Leeuwarden’, met hoogleraar Lucas Meijs. Samenwerken met andere maatschappelijke organisaties
maakt onze afdeling sterker. Belangrijke partners zijn natuurlijk de gemeente en de sociale wijkteams. Een aantal vrijwilligers vond ons via de Vrijwilligersbank van Wellzo. Humanitas is samen met de stichting Aanzet en Support, initiatiefnemer voor de totstandkoming van de Vrijwilligers Organisaties
Leeuwarden (VOL).
Het bestuur bedankt de leden, donateurs, vrijwilligers en medewerkers voor
hun bijdrage enEN
inzet.
Mochten er na het lezen van het jaarverslag
BESTUURLIJKE
ONDERvragen overblijven,
dan beantwoorden we deze graag via email:
STEUNENDE
VRIJWILLIGERS
leeuwarden@humanitas.nl
Bestuur:
6
Communicatie: 2
Intakers:
Koos 2de Vetten
Postbezorgers:
13
Voorzitter Humanitas
afd. Leeuwarden
Secretariaat: 5
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25 jaar Home-Start

Voorlezen, hulp bij
taal en huiswerk

Een bijzondere brief

Deze activiteit is het afgelopen jaar
enorm gegroeid. Steeds meer ouders,
leerkrachten en beroepskrachten van
verschillende organisaties weten ons te
vinden. Het is dan ook een heel mooi
programma. Er zijn vooral veel studenten, zowel van het HBO als van het MBO.

In oktober hebben we het 25 jarig
bestaan van Home-Start landelijk
gevierd met een lezing van Lucas
Meijs(hoogleraar
vrijwilligerswerk) en diverse workshops.

“Ik had niet verwacht
dat een vrijwilliger van
Home-Start zo belangrijk voor mij zou kunnen
zijn.”

“Ik moet altijd
mee-eten, zo blij
zijn de
ouders dat ik er
ben.”

Plannen voor de toekomst zijn o.a. de
zichtbaarheid van onze projecten vergroten, door organisaties te informeren en
om zoveel mogelijk samen te werken.
Mogelijkheden onderzoeken om vrijwilligers te kunnen vinden via sociale media.
Sociale media actief in zetten om zowel
deelnemers als vrijwilligers te bereiken.

Per 1 januari 2019 hebben wij 72 nieuw
aangemelde gezinnen. Het valt op dat
we meer gezinnen uit Syrië en Eritrea
ondersteunen. Doordat deze gezinnen
niet bekend zijn met onze taal en cultuur
vraagt dat van onze vrijwilligers een extra
inspanning.

“Eindelijk eens op een
ongedwongen manier
met iemand uit Nederland kunnen praten.”

me zo niet normaal voelde, “Ik weet nog
altijd wat dit met mij deed, de schaamte, niets mogen vertellen. Daarom een
donatie voor Altijd Vader. Mijn man en ik
wonen sinds februari jl. in Leeuwarden.
Komend vanuit een bungalowtje uit de
Zuidoost hoek van Drenthe, hebben we
onze droom waargemaakt: we wonen
nu op een woonschip vlak bij het werk
van mijn man. Afgelopen zondag hebben
we Iepen Skip gehouden, voor familie
en vrienden. In de uitnodiging had ik gevraagd om ons geen cadeaus te geven,
maar geld te doneren voor Humanitas.
Ik heb uitgelegd dat mijn vader in mijn
jeugd enkele keren voor een week of
2 weken in de gevangenis heeft gezeten vanwege rijden onder invloed. Ik
weet nog altijd wat dit met mij deed, de
schaamte, niets mogen vertellen, ‘normaal moeten doen’ terwijl ik me zo niet
normaal voelde, het niet naar buiten
mogen stormen toen hij terug werd gebracht en ik zo blij was om mijn vader te
zien. Hoe moeten kinderen zich voelen,
die hun vader of moeder voor langere tijd
moeten missen? Mijn hart gaat naar hen
uit.

Wij hebben per 1 januari 2019 56 vrijwilligers. Het verloop van het aantal vrijwilligers was dit jaar groter mede omdat de
arbeidsmarkt weer aantrok. Doordat er
een aantal studenten was van het MBO
en het HBO konden we wel voldoen aan
de vraag.

“Samen naar de winkel en
dBieb, het heeft het leven
van mijzelf en de kinderen
verrijkt.”

‘normaal moeten doen’ terwijl ik

Om het programma door te ontwikkelen is er een aantal onderzoeken gestart
door studenten van de NHL/Stenden
of van de Universiteit Groningen. Per 1
januari 2019 worden er 91 kinderen geholpen bij hun huiswerk of worden ze
voorgelezen door 43 vrijwilligers. Veel
vrijwilligers helpen meerdere kinderen
binnen een gezin.

“Het is zo leuk
om het te doen,
kinderen zijn
vaak zo blij.”
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Voor dit doel hebben we dus geld ingezameld, het is een mooi bedrag van 200
euro geworden. Dit geld zou ik aan jullie
willen overhandigen. Jullie weten er vast
iets liefdevols mee te doen, voor deze
doelgroep. Persoonlijk spreken me jullie
boekjes over dit thema heel erg aan, wie
weet komt onze bijdrage net op het juiste
moment om hieraan diepgang of vervolg
te geven.
Warme groet vanaf de Zon & Maan,
Marrit (coördinator Altijd Vader): Vandaag
heb ik haar gesproken en dat was super
leuk. Een vrouw die zich vanuit haar eigen ervaring wil inzetten voor kinderen in
detentie.

“Samen gaan we werken
aan een product voor ouders en kinderen in detentie. Daarover binnenkort meer!”

Eenzaamheid

Humaa(N)tjes

Wat is Eenzaamheid?

De vragen zijn legio, het
aantal mogelijkheden ook.

Eenzaamheid raakt zowel mannen als
vrouwen en zowel twintigers als zestigers.
Eenzaamheid komt neer op het lijden onder het verlies van persoonlijke relaties en
het gemis aan contact.
Mensen voelen zich nutteloos omdat men
denkt niet meer van betekenis te kunnen
zijn voor een ander.
Het tegengaan van eenzaamheid is ingewikkeld. Verzachten van het gevoel is in
veel gevallen de enige mogelijkheid.
Humanitas heeft niet de pretentie om
eenzaamheid tegen te gaan.
Humanitas biedt een aantal activiteiten
aan waarbij vrijwilligers naast mensen
gaan staan om hen te steunen in het opnieuw proberen aan te gaan van sociale
contacten, om weer plezier te vinden in
het meedoen aan activiteiten en het prettig en zinvol functioneren in de eigen omgeving.

Met de inzet van vrijwilligers voorziet
Humaa(N)tjes in de behoefte van een
groeiende groep deelnemer en/of licht
verstandelijke beperking die zich aanmelden, of die worden aangemeld met een
specifieke kontaktvraag.
Deze vraag kan betrekking hebben op
een scala aan behoeften. Zo zijn er deelnemers die eenzaam zijn en “gewoon”
graag iemand op bezoek willen hebben.
Anderen hebben een hobby waarbij zij
hulp kunnen gebruiken, of willen graag
iemand met wie zij af en toe de stad in
kunnen. De vragen zijn legio, het aantal
mogelijkheden ook.
Door een goede match tussen deelnemer
en vrijwilliger, probeert Humaa(N)tjes voor
langere tijd in de behoefte van de deelnemer te voorzien op een wijze die ook
passend is bij de vrijwilliger.
In 2018 bestond de groep deelnemers uit
circa 50 personen en het aantal vrijwilligers binnen Humaa(N)tjes bedroeg ruim
40.
Het coördinatorschap werd medio 2018
door Cees de Vries en Kasia de Vries
overgedragen aan Annelies Hofma en
Toos van Wijnbergen.
De behoefte aan vrijwilligers blijft in 2019
onverminderd groot, want wij merken een
doorgaand beroep op deze specifieke
vorm van vrijwilligerswerk. Van

Humaa(N)tjes staan er 42 vrijwilligers op de lijst, waarvan 39 actief.

ZAGA maakt
online campagne

Humanitas geeft een steuntje in
de rug en kan zelf ook wel wat
hulp gebruiken bij het werven van
vrijwilligers.
ZAGA gaat ons daar bij helpen. Is
dat niet een mooie deal?

Erasmus
Activiteitenbegeleiding

In samenwerking met de afdeling Welzijn van Noorderbreedte worden in het
zorgcentrum Erasmus vele activiteiten
voor de bewoners georganiseerd. Een
vaste groep vrijwilligers van Humanitas
levert al vele jaren een grote bijdrage
aan de ondersteuning van deze activiteiten.

Bezoekgroep

De vrijwilligers van Humanitas bezoeken de bewoners van Erasmuszorgcentrum die daar behoefte aan hebben, die
zich alleen voelen en lang niet altijd zelf
de mogelijkheid hebben om dit alleen
zijn, deze eenzaamheid te doorbreken.
De vrijwilliger onderneemt zowel binnen
als buiten activiteiten met de bewoner,
die aansluiten bij zijn of haar interesses
en behoeften. De steun die de bewoner
ervaart van deze aandacht maakt het
vaak mogelijk om ook zelf weer stappen te ondernemen in het leggen van
contacten en meedoen aan activiteiten
binnen Erasmus.

Vriendschappelijk huisbezoek
De activiteitengroep Vriendschappelijk Huisbezoek is bedoeld voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen vanaf 65 jaar. Zij zijn in een isolement geraakt door verschillende omstandigheden. Reden van aanmelding: Eenzaamheid, niet meer alleen de deur
uit kunnen, moeite met zelf contact maken en behoefte aan een praatje met iemand. Een
vrijwilliger die meegaat naar buiten voor een wandeling, samen een boodschap doet en
ondersteuning geeft bij contact maken met anderen, is dan zeer welkom. In 2018 is het
aantal deelnemers en vrijwilligers weer flink gestegen. Soms is er tijdelijk een wachtlijst.
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DE DEELNEMER EN DE VRIJWILLIGER
AAN HET WOORD

UITGELICHT!
De deelnemer Kadiatu

“Ik heb kennis gemaakt met Wel Thuis door mijn sociaal werker van het wijkteam. Ik
was depressief en heb daar ook therapie voor. De sociaal werker zei dat ik iemand
nodig had om mee te praten en om leuke dingen mee te doen. De coördinator van Wel Thuis is toen bij mij langs geweest en heeft mij van alles
gevraagd om een beeld van mij te krijgen, zodat ze daar een goede vrijwilliger bij kon zoeken. Toen ik werd voorgesteld aan Chantal voelde
ik meteen een connectie. Omdat zij weet hoe het is om in het buitenland te wonen kan ze zich ook goed voorstellen wat dat voor mij
betekent. Als ik stress heb, bel of app ik Chantal, Chantal vraagt
dan “wil je even praten?”. En dan praten of lopen we even. Voor
dat ik de vrijwilliger van Wel Thuis had, had ik veel stress. Ik moest
dan wachten tot de sociaal werker er was. Nu kan ik meteen even
appen of bellen naar Chantal en daardoor heb ik veel minder stress”.

De vrijwilliger Chantal
“Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en
toen ik weer in Leeuwarden kwam wilde ik graag
iets doen met mijn ervaring, omdat ik weet hoe
het is als je in een ander land opnieuw moet beginnen. Toen ik bij Humanitas kwam, om mij aan
te melden als vrijwilliger, had ik een gesprek
met de coördinator van Wel Thuis. Door mijn
achtergrond als pedagogisch medewerkster
en mijn affiniteit met verschillende culturen (ik
ben zelf een Nederlandse moslima) zag de
coördinator wat ik te bieden had. Juist voor
iemand als Kadiatu. Toen wij aan elkaar
voorgesteld werden en de sociaal werker en coördinator vertrokken hebben
wij nog een hele tijd gezellig doorgekletst. Ik ben blij dat ik er voor
Kadiatu kan zijn en het leuke is dat
dit ook wederzijds is. Nu ik een
baby krijg, kan ik juist weer veel
van Kadiatu leren. Zij heeft namelijk
een zoon van 1 jaar oud en weet precies wat ik nu in huis moet halen ter
voorbereiding op de kraamtijd. Wij
hebben zelfs samen de eerste baby
kleertjes uitgezocht”.
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DE VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

Interview vrijwilliger
Ziekenhuisbegeleiding

Ik ben Wiesje Kokmeijer. Mijn
man werd in april 2018 vrijwilliger bij
Humanitas en kwam thuis met folders
over het project Ziekenhuisbegeleiding.
Mijn belangstelling was meteen gewekt.
Ik heb iets met ziekenhuizen. Toen ik in
Dokkum woonde was ik naast mijn werk
als receptioniste in een verpleeghuis ook
actief als vrijwilligster in het ziekenhuis
de Sionsberg. Ook nu ben ik vrijwillig bij
de longpoli in het MCL aan het werk en
natuurlijk als begeleider bij Ziekenhuisbegeleiding . Ik voel me gewaardeerd als
vrijwilliger. Niet alleen door degene die
ik begeleid maar ook door de coördinator van het project die mij goede tips en
adviezen geeft mbt grenzen stellen Het
maakt me blij om mensen tot steun te zijn.
Het is dankbaar en nuttig werk. Bovendien is het erg afwisselend want je weet
nooit wie je gaat ontmoeten en geen begeleiding is hetzelfde.

Begeleide Omgangs Regeling (BOR)
Als ouders wil je het beste voor je kinderen, ook bij een echtscheiding. BOR is voor
ouders én kind. Een goede omgangsregeling bij echtscheiding. Voor BOR staat het belang van het kind voorop. Want ieder kind heeft recht op omgang met beide ouders.
BOR helpt dit in goede banen te leiden, ook als er spanningen zijn. Onze vrijwilligers
helpen dan graag. De vrijwilligers zijn ervaren, betrokken en gemotiveerd en krijgen een
intensieve scholing en begeleiding. Zij zijn er in het belang van de kinderen. De Begeleide Omgangsregeling komt stapsgewijs tot stand. Het contact tussen ouders en kind
gebeurt op een ontspannen, veilige manier. Zo kunnen kind en ouder zich vrij voelen bij
elkaar. En kan het kind (weer) een goed contact opbouwen met beide ouders. De ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden.Van de 49 aanmeldingen in 2018 zijn er
32 gekoppeld aan een vrijwilliger en was er omgang tussen ouder en kind(eren).
Van de 32 deelnemers meldden 6 deelnemers zich zelf aan bij BOR. 11 deelnemers
werden verwezen door de sociale wijkteams, 8 door de rechtbank, 6 door gezinsvoogdijinstellingen en 1 door een mediator. 18 deelnemers kwamen uit Leeuwarden, 7 uit
Sudwest Fryslân, 4 uit de Waadhoeke. Uit de gemeenten Tytsjerksteradiel, Heerenveen
en Fryske Marren kwamen elk 1 deelnemer. In 2018 zijn er ook weer nieuwe vrijwilligers
geworven en geschoold. Eind 2018 waren er in Friesland 14 vrijwilligers actief voor BOR.

Ziekenhuisbegeleiding
Ziekenhuisbegeleiding is er voor ie-

dereen die er tegenop ziet om alleen naar
een arts, tandarts of een andere zorgverlener te gaan. Naast de vele particulieren, woonzorgcentra, wijkteams, thuis
en buurtzorg weten ook zorginstellingen
zoals Noorderbrug, Talant en Florastate
inmiddels de weg te vinden naar Ziekenhuisbegeleiding van Humanitas. De 22
Vrijwilligers bieden meer dan fysieke en
mentale ondersteuning. Al naar gelang
de wens van degene die aanvraagt rijden ze bijvoorbeeld mee in de taxi, bieden ze hulp bij het maken van nieuwe

afspraken te maken en luisteren ze mee
bij het gesprek. Zelfstandige aanvragers
kunnen de vrijwilliger ook ontmoeten op
de plaats van de afspraak en zo verder
begeleid worden. Voor de vrijwilligers bestaat er geen grote compliment dan om
te horen of ze volgende keer weer mee
willen....
In 2018 werden er 245 aanvragen geregistreerd.
In 2018 staat het aantal vrijwilligers op 22.
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Alice Jouanno Ik ben vier

jaar geleden naar Leeuwarden verhuisd en
meteen bij Humanitas aan de slag gegaan
bij de projecten Home-Start en Kindervakantieweken. Ik werk freelance dus ik heb
genoeg tijd over voor vrijwilligerswerk,
dat hou ik ook bewust zo. Van Effe Doen
hoorde ik pas later maar werd meteen enthousiast en ben dus ook ‘klusjesvrijwilliger’ geworden. Mijn eerste opdracht heb
ik samen met een ervaren vrijwilliger gedaan, we hebben bomen gesnoeid bij een
oudere vrouw, ik vond het geweldig hoe
blij mevrouw er mee was, we kregen koffie, koek en veel verhalen over haar katten. Wat ik leuk vind aan Effe Doen is de
afwisseling van de opdrachten: omdat het
éénmalig is bij elke deelnemer, ontmoet je
steeds nieuwe mensen.

Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind? Zelfs als
het er eigenlijk niet in zit? Humanitas
Kindervakantieweken
organiseert
het ook voor jouw kind.
Humanitas organiseert elk jaar zomervakanties voor kinderen uit Friesland.
Samen met leeftijdsgenoten en onder
begeleiding van deskundige vrijwilligers
logeren de kinderen een week op een
kampeerboerderij in Appelscha of Bakkeveen. Een week vol leuke momenten
en spannende activiteiten, zoals spelletjes in het bos, hutten bouwen, bezoek
aan de brandweer en/of een nachtwandeling. We ontvangen vaak reacties;
zoals bijvoorbeeld:

“Ik wil jullie even een
zeer groot compliment
geven. Ik kreeg gisteren post van m’n beide
jongens die mee zijn
op vakantie met jullie.
Heel heel erg bedankt
hiervoor!!”
De kindervakantieweken zijn bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die
anders om financiële, sociale of medische
redenen niet op vakantie kunnen gaan. Er
wordt met individuele behoeftes rekening
gehouden en het programma wordt aangepast aan de leeftijd van het kind. Naast
groepsweken kunnen ze ook op vakantie
bij een gastouder. De kinderen zijn er lekker even tussenuit

Hang-Aut
De deelnemers komen
uit heel Friesland en hun
aantal neemt gestaag
toe
Hang-aut is een soos voor volwassenen
met een stoornis in het autismespectrum
(ASS). Enthousiaste vrijwilligers organiseren twee keer per maand activiteiten,
welke afhankelijk van het seizoen een
binnen- of een buitenactiviteit betreffen.
De deelnemers komen uit heel Friesland
en hun aantal neemt gestaag toe. Mede
hierdoor zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Het doel van de activiteiten is,
op een laagdrempelige manier, een gezellige middag/avond te creëren, waarbij

lotgenotencontact niet ontbreekt. Inbreng
van deelnemers over de aard van de activiteiten zorgt voor een breed spectrum:
schaatsen, biljarten, uit eten/zelf eten
bereiden, bowlen, midgetgolf, spelletjesavond, BBQ, zeilen enz. Ook gespreksavonden over autisme worden gewaardeerd. Naast mond-tot-mond reclame
wordt aandacht besteed aan de PR middels flyers en social media

Effe Doen
Effe Doen is de klussendienst van Humanitas Leeuwarden. Wij zijn een groep
van een 10-tal actieve klussers die wekelijks kleinschalige klusjes uitvoert voor
deelnemers die dit zelf niet kunnen (laten)
doen. De aanvragen zijn heel verschillend, van tuin (grasmaaien, onkruid wieden)tot binnenshuis (lampen ophangen,
kast in elkaar zetten of helpen bij eenvoudige computerproblemen) maar ook het
vervoeren van deelnemers naar adressen
waar ze tijdelijk naar toe moeten tot inpakken van dozen en helpen bij een verhuizing. In de afgelopen jaren is gebleken
dat de verzoeken steeds omvangrijker
en specialistischer werden en daardoor
hebben we vorig jaar duidelijker aangegeven wat we wel en niet kunnen doen.
Het principe is nog steeds: effe doen is
er voor klusjes die snel en zonder kosten
gedaan kunnen worden zodat de klusser
binnen maximaal 4 uur klaar is.
Voor klussen die we niet kunnen doen
(laminaat leggen, kamers behangen en
verven, fysiek zware klussen) proberen
we zoveel mogelijk advies te geven. Vorig jaar hebben we 80 aanvragen binnen
gekregen en daarvan hebben we 60 afgehandeld. De meeste klussen zijn uitgevoerd in het voor- en najaar. Daarbij komt
de tuin en kleine klusjes in huis het meest
voor. Dit jaar gaan we voor het eerst samenwerken met Talant om te onderzoeken of de tuinklussen die worden aangevraagd ook kunnen worden uitgevoerd
door hun clienten waarmee ze kunnen
participeren in de samenleving en nuttige
bezigheden kunnen doen. Een win-win
situatie!
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“Het principe is nog
steeds: effe doen is er
voor klusjes die snel en
zonder kosten gedaan
kunnen worden zodat de klusser binnen
maximaal 4 uur klaar
is.”
Effe Doen heeft 10 vrijwilligers in het
portefeuille.

Humanitas Leeuwarden is actief in:
Alde Leie
Baard
Bears
Bears Fr
Britsum
Buren
Eagum
Easterlittens
Feinsum

Friens
Goutum
Grou
Hempens
Hijum
Hilaard
Huns
Húns
Idaerd

Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jorwert
Koarnjum
Leeuwarden
Lekkum
Leons
Mantgum

Miedum
Reduzum
Sibrandahûs
Snakkerburen
Stiens
Swichum
Teerns
Warstiens
Warten

Weidum
Wergea
Wirdum
Wirdum Fr
Wytgaard

Gulle gift Kiwanis Club Leeuwarden aan Humanitas
Ook dit jaar heeft Kiwanis Club Leeuwarden donderdag 14 maart vierduizend euro geschonken ten bate van de Kindervakantieweken die Humanitas Leeuwarden elk jaar organiseert. Kiwanis is een netwerk c.q. vriendenclub die jaarlijks zorgt voor een
aantal activiteiten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de omstandigheden van kinderen in moeilijke situaties.
Het motto van Kiwanis is ‘serving the children of the world’. Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis, net als Humanitas,
bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
Opbrengst Benefietdiner 2018
Kiwanis ondersteunt van harte de kindervakantieweken van Humanitas en heeft daarom op 15 juni jl. 2018 in Restaurant Wannee een
speciaal aspergediner georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze activiteit van Humanitas.
Dit Kiwanis-benefietdiner heeft geresulteerd in een mooie opbrengst van  € 4.000,-

Fryslân Culinair
Fryslân Culinair organiseerde op 14 oktober
jl. het evenement ‘Kunst op het bord’ in de
Kanselarij. De opbrengst was bedoeld voor
Humanitas Leeuwarden. Donderdag 13 december werd de cheque uitgereikt in de
Kanselarij. Fryslân Culinair is het samenwerkingsverband van de betere restaurants
in Friesland. De cuisiniers worden geïnspireerd door wat de omgeving hen biedt.In
de keukens worden producten uit de streek
gebruikt: de grazige weilanden, de Friese
Meren, het zilte Wad, de Friese Wouden,

het IJsselmeer, de eilanden, de kleihoek
en de zandgronden van Gaasterland en de
Stellingwerven. De kindervakantieweken
zijn voor kinderen uit Friesland die anders
om financiële,    sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan De kinderen zijn er lekker even tussenuit. Samen
met leeftijdsgenoten en onder begeleiding
van deskundige vrijwilligers logeren de kinderen een week op een kampeerboerderij
in Appelscha of Bakkeveen. Een week vol
leuke momenten en spannende activiteiten,
zoals spelletjes in het bos, hutten bouwen,
bezoek aan de brandweer en/of een nacht-
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wandeling. Het bestuur van Fryslân Culinair
overhandigt de cheque op het kantoor van
Humanitas op 13 december 2018. Op de
foto van links naar rechts, Roland Bakker,
Johan Schotanus, Bea Ligthart, Hans den
Hertog, Hans Woudstra en Ada Roelants.

Secretariaat aan het
woord.

“De spin in het web”.
Betty Bouwhuis coördinator

secretariaat Humanitas.

Mar ianne, Betty, Kasia en Hans

Gilena Geerman Humanitas is een
Sinds onze verhuizing naar de Blokhuispoort (17 december 2017) zijn we gestart met 2 secretariaatsmedewerkers.
Het team bestaat nu uit een fantastische
groep van 6 vrijwilligers en is ondertussen
“de spin in het web” van onze afdeling in
Leeuwarden geworden. Ons team zorgt
ervoor dat u gastvrij wordt ontvangen en
dat alle zaken rondom aanvragen, verzoeken, doorverwijzingen etc. bij de juiste
persoon terecht komen.

Kasia de Vries, ik ben 25 jaar en

vrijwilliger bij het secretariaat. Dit is een

hele fijne werkplek waar ik helemaal tot mijn recht kom. Het

regelen, ondersteunen en oplossen van
zaken en erg leuk om te doen en ik mag
graag andere mensen helpen. We hebben
hier een hele prettige werksfeer waardoor
ik met veel plezier naar mijn werk ga. We
hebben veel plezier met elkaar en er is
altijd tijd voor een serieus gesprek maar
ook zeker voor een geintje.

organisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen met allerlei soorten
“problemen” en uit allerlei achtergronden. Saamhorigheid is ook één van de
kernwaarden. Dit is terug te zien in de
werkwijze van het secretariaat en de gezelligheid op kantoor. Er wordt altijd hard
samen gewerkt, maar er is ook altijd ruimte om even gezellig een praatje te houden
met elkaar. Samen werken, samen

denken en samen plezier.
Margriet Groen

Ik ben Margriet Groen en werk sinds een
jaar voor het secretariaat, naast mijn werk
als coördinator voor Effe Doen. Dat bevalt goed want daardoor heb ik Humanitas Leeuwarden breed leren kennen en
kan ik inmiddels alle vragen beantwoorden die binnenkomen via de telefoon en
mail. Elke vraag is anders en dat

Mijn naam is Marianne en verantwoordelijk voor de telefoon, aanvragen en
het verzorgen verzorgen van het mailverkeer.
Ik ben sinds 4 juli 2017 gestart als vrijwilliger bij het project Ziekenhuisbegeleiding
en sinds 14 mei 2018 overgestapt naar
het secretariaat van Humanitas.

“Het secretariaat is
een super leuk en
betrokken team!”
Binnen de afdelingen van Humanitas
heerst een goede sfeer en samenwerking. Dat zorgt ervoor dat wij als team de
mensen, die een beroep doen op onze
verschillende Humanitas projecten, goed
en adequaat kunnen helpen, informeren
en door kunnen verwijzen naar de juiste
projecten.

maakt het zo boeiend!

Hans den Draak, Facilitair.
Ik ben Hans den Draak, 56 jaar oud en de
man voor de keuken.
Ja, amusant om tussen alle dames juist
op die plaats een man te zien, maar we
denken hier gelukkig niet in vaste patronen.

“Voor lunches en
kleine klusjes ben ik
je man (op kantoor
dan)”

Margriet en Anne-Marie
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Ik heb geen baan, zal die ook niet meer
krijgen. Ik heb ontdekt dat ik me het prettigst voel bij mensen, die mensen helpen.
Niet zelf dus hulpverlener, maar de hulpverlener ondersteunen met kleine dingen
ontzorgen. Voor lunches en kleine klusjes
ben ik je man (op kantoor dan).

Wel Thuis

Intakers

De vrijwilligers van Wel Thuis zijn er speciaal voor gezinnen die te maken hebben
met een lastige opvoedsituatie. Naast de
betrokken hulpverlening kan een vrijwilliger van Wel Thuis, juist in de gezinnen die
al veel hebben meegemaakt een steuntje
in de rug bieden. Afgelopen jaar hebben
we 18 koppelingen kunnen maken tussen
gezinnen en vrijwilligers.

De intakers voeren de eerste gesprekken met mensen die te kennen hebben gegeven
interesse te hebben in het werken als vrijwilliger bij Humanitas. De twee intakers luisteren, informeren en observeren. Ze komen zo in bijna al de gevallen met de aspirant
vrijwilliger tot een goede match: een activiteit die past bij de vrijwilliger en een vrijwilliger die past binnen Humanitas.
Goede samenwerking van de intakers is wat dit betreft van groot belang. In 2018 heeft
twee keer een wisseling van één van de intakers plaats gevonden, maar het jaar werd
gelukkig afgesloten met een solide team. Het aantal intakes per maand fluctueerde
en werd mede beïnvloed door de vakantieperioden. In de aanloop naar de zomer nam
de belangstelling van aspirant vrijwilligers ook af. Het aantal mensen met een hogere
opleiding, voltooide MBO en hoger, was vergeleken met voorgaande jaren wat terug
gelopen. Daardoor bleven vacatures voor coördinatoren soms wat lang vacant.

Omdat er vaak meerdere problemen spelen in het gezin, werken we graag samen
met de hulpverlening, op basis van de
hulpvraag van ouders. De 19 nieuwe vrijwilligers die zich in 2018 aangemeld hebben bij Wel Thuis, hebben een 3 daagse
training gevolgd zodat ze weten wat ze
tegen kunnen komen in het werken met
deze gezinnen. Op de 3e cursusdag zijn
11 beroepskrachten aangeschoven en
hebben zo kennis gemaakt met de vrijwilligers en de methodiek en van Wel Thuis.
Vanaf oktober zijn er 5 studenten van de
opleiding Social Work en Pedagogiek bij
Wel Thuis gekomen. Het is natuurlijk goed
dat ze zo vroeg in hun carrière kennis
kunnen maken met de meerwaarde van
het werken met vrijwilligers.
Tijdens de 3 maandelijkse evaluatie met
het gezin, de vrijwilliger, de betrokken
hulpverlening en de coördinator, wordt
vaak goed zichtbaar hoe waardevol een
vrijwilliger kan zijn voor een ouder. “Dankzij Hanneke kom ik weer buiten” vertelde
een moeder wiens wereld zich al maanden beperkte tot haar huis. Een andere
moeder vertelde enthousiast over het
contact met haar vrijwilliger: “Naast de
gesprekken met hulpverleners heb ik met
José een gesprek van mens tot mens”.
Ook de verwijzers zien het effect van een
vrijwilliger van Wel Thuis in een gezin.
“Er is meer rust gekomen in het gezin nu
moeder haar verhaal kwijt kan bij de vrijwilliger en er zo’n goede band tussen hen
is ontstaan. Het zelfvertrouwen van moeder is enorm gegroeid!” Wel Thuis heeft
25 vrijwilligers in het portefeuille.

TA-Thuisadministratie

Angelique Borghuis coördinator van Thuisadministratie
In 2018 is er veel gebeurd. We zijn gestart
bij 3 wijkteam met een financieel spreekuur op afspraak in Noordoost, Centrum
Oost en Grou. De sociaal werkers weten
ons steeds meer te vinden. Gemiddeld
helpen onze vrijwilligers minstens 2 deelnemers op een middag. In de Marwei
hebben we een financiële inloop om te
helpen met de re-integratie. Daarnaast
hebben vooral de stagiaires het druk met
de statushouders bij de inloop op donderdag, maar ook bij het helpen van deel-

nemers thuis. De stagiaires hebben het
spel Tetris verbeterd waarmee een leuke
workshop gegeven kan worden waarmee
jongeren voorbereid worden op de kosten
die ze hebben als ze 18 worden. En het
mooie is dat steeds meer deelnemers ons
kunnen vinden en hulp vragen bij hun financiële problemen. En ik, Angelique Borghuis coördinator van Thuisadministratie,
wil samen met mijn vrijwilligers nog meer
mensen bereiken. Help jij mee?
TA- heeft 35 vrijwilligers in het portefeuille.

Stagiares, Anouk en Remco,
Nikki ontbreekt op de foto
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Humanitas Leeuwarden
doet meer dan je denkt!

Meer weten?
Wil je meer informatie
over wat Humanitas voor
jou kan betekenen? Of wil je
vrijwilliger, lid of
donateur worden?

*Foto’s zijn met toestemming van alle betrokkenen geplubiceerd

Wij worden ondersteun door

HUMANITAS LEEUWARDEN
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
(ingang 2e poort, 2e etage)
Postbus 2556,
8901 AB Leeuwarden
Tel. 058 266 66 08
maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur
leeuwarden@humanitas.nl
www.humanitas.nl/leeuwarden
Fb @humanitasleeuwarden
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