HUMANITAS LEEUWARDEN E.O.
JAARVERSLAG 2017
Graag bieden wij u ons
Jaarverslag 2017 aan.

.

In vogelvlucht een
overzicht van de diverse
Humanitas afdelingsactiviteiten.
Een aantal activiteiten
krijgt wat extra
aandacht.

KERNCIJFERS 2017

HUMANITAS kent 3 soorten vrijwilligers






Uitvoerende vrijwilligers: je ondersteunt onze deelnemers,
bijvoorbeeld als maatje of je biedt opvoedingsondersteuning
in een gezin.
Coördinerende vrijwilligers: je bent het aanspreekpunt voor
de uitvoerende vrijwilligers. Zij kunnen met vragen en
verhalen bij jou terecht. En je zorgt er voor dat zij hun werk
goed kunnen doen.
Bestuurlijke- en ondersteunende vrijwilligers: je maakt
plannen voor de korte en langere termijn en faciliteert de
organisatie en de overige vrijwilligers.

BESTUURLIJKE EN
ONDERSTEUNENDE
VRIJWILLIGERS
Bestuur: 6
Communicatie: 3
Intakers: 2
Postbezorgers: 13
Secretariaat: 5

JAARCIJFERS 2017
Vind je op
www.humanitas.nl/leeuwarden
onder het kopje
“Over de afdeling”

357
HUMANITAS WAARDEN

Vrijwilligers

 Samenleven op basis van

gelijkwaardigheid.
 Regie behouden over je eigen

leven.
 Verantwoordelijkheid nemen

voor jezelf en voor een ander.

886
Deelnemers

 Vraaggericht werken: kijken wat

er leeft in de maatschappij en de
activiteiten daarop aanpassen.
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Jongerenteam FSU vindt
onderdak bij Humanitas
Het Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden (FSU) is
op 1 januari 2018 opgehouden te
bestaan. Het Jongerenteam van
FSU is in 2017 zelf op zoek
gegaan naar een nieuwe
“moederorganisatie” en heeft
deze na een zorgvuldige
voorbereiding gevonden bij
Humanitas. Het Jongerenteam
bestaat uit vrijwilligers en
stagiaires. Onder het motto
“voor en door jongeren” biedt
het team advies en hulp aan
jongeren in de provincie
Friesland op het gebied van o.a.
uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering, werk-leeraanbod,
scholing etc. Hierbij werken ze
samen met NIBUD en VerweyJonker. Medio december
verhuisde het Jongerenteam naar
de Blokhuispoort.

KINDERVAKANTIEWEKEN
De jaarlijkse kindervakantieweken
zijn een provinciale activiteit van
Humanitas. Vrijwilligers van de
afdeling Leeuwarden e.o. zijn
betrokken bij de voorbereiding en de
uitvoering.
Aantal deelnemers: 32 kinderen
Aantal vrijwilligers: 7

De vrijwilliger staat naast de
ouder en biedt praktische hulp
en vriendschap.
Aantal deelnemers: 70
Aantal vrijwilligers: 60
Meer informatie:
www.home-start.nl
/leeuwarden/home

Aantal omgangsregelingen: 17
Aantal vrijwilligers: 10
SPEELGOEDACTIE
Ieder jaar zorgt de Humanitas
Speelgoedactie er voor dat
kinderen een Sinterklaascadeautje krijgen als de ouders
het niet zo breed hebben.
Aantal kinderen: 117
Aantal vrijwilligers: 12
ZIEKENHUISBEGELEIDING
Vrijwilligers begeleiden mensen
voor wie het moeilijk is om alleen
naar een dokter, specialist of
andere zorgverlener te gaan. In
2017 werden 240 begeleidingen
gerealiseerd. Begeleidingen
kunnen worden aangevraagd
door particulieren, wijkteams,
woonzorgcentra en
zorginstellingen.

Contact: Facebook
@Humanitas.Jongerenteam
HOME-START/HOME-START+
Een vrijwilliger van HomeStart/Home-Start+ biedt
wekelijksopvoedingsondersteuning thuis bij gezinnen
met tenminste één kind tussen 0
en 15 jaar.

Hierdoor kan het kind op een
ontspannen en verantwoorde
manier contact houden met
beide ouders.

WEL THUIS
Vrijwilligers ondersteunen
gezinnen waar zorgen zijn over
het opgroeien van de kinderen.
In samenwerking tussen gezin,
vrijwilliger en andere
hulpverlening, wordt toegewerkt
naar meer rust en stabiliteit in
het gezin.
Aantal deelnemende gezinnen 19
Aantal vrijwilligers: 25
BEGELEIDE OMGANGSREGELING
BOR geeft gescheiden ouders,
door inzet van getrainde en
levenservaren vrijwilligers, een
steun in de rug om tot een goede
omgangsregeling te komen.

Aantal deelnemers: 240
Aantal vrijwilligers: 21

Van aandacht
knapt elk mens op
TAAL- EN HUISWERKPROJECT
Een paar conclusies uit een
onderzoek dat in 2017 in
opdracht van Lezen & Schrijven
werd uitgevoerd: 1,9 miljoen 16plussers hebben moeite met
lezen en schrijven en dat aantal
neemt toe. Zonder preventie
loopt ten minste 1 op de 10
kinderen het risico om als
laaggeletterde volwassene de
maatschappij en arbeidsmarkt te
betreden.
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HANG-AUT

Vrijwilligers organiseren twee
keer per maand activiteiten meten voor deelnemers met een
beperking binnen het
autistismespectrum.
Aantal deelnemers: 62
(groepsactiviteit)
Aantal vrijwilligers: 7
Website Hang-AUT:
www.hangaut.leeuwarden.nl/

(vervolg Taal en Huiswerkproject)
Preventie moet zich richten op
terug brengen van de
taalachterstand en vergroten van
taalkennis en woordenschat,
leesattitude en motivatie van het
kind.
Vrijwilligers helpen kinderen en
jongeren thuis op een leuke en
ongedwongen manier bij het
leren van de Nederlandse taal en
met hun huiswerk. Vaak zijn de
ouders onvoldoende in staat hun
kinderen te helpen. De ouders
worden bij de ondersteuning
betrokken zodat zij ook beter
Nederlands kunnen leren.
De ervaring leert dat door dit
soort ondersteuning kinderen
niet alleen een betere
startsituatie krijgen maar ook
simpelweg gelukkiger mensen
worden. Dat vindt ook de
provincie Friesland; het taal- en
huiswerkproject heeft voor 3 jaar
subsidie ontvangen van het
Kansenfonds Fryslȃn.
Aant. deelnemende gezinnen 41
Aantal vrijwilligers: 35

THUISADMINISTRATIE
Onze vrijwilligers helpen mensen
die de grip op hun financiën zijn
kwijt geraakt. Ze bieden hulp bij
het weer op orde brengen van de
financiële administratie en
helpen zo nodig ook bij het
vinden van een weg uit de
schulden
Aantal deelnemers: 56
Aantal vrijwilligers: 37
BEZOEKGROEP ERASMUS
Erasmus is een woonzorgcentrum waarmee Humanitas
van oudsher nauwe banden
onderhoudt. Onze vrijwilligers
gaan regelmatig op bezoek bij
een bewoner.
Aantal deelnemers: 14
Aantal vrijwilligers: 18
HUMAA(N)TJES
Maatjesproject voor mensen met
een licht verstandelijke of
lichamelijke beperking.
Aantal deelnemers: 60
Aantal vrijwilligers: 41

EFFE DOEN
Vrijwilligers van Effe Doen
verrichten kleine klusjes voor
mensen die dit zelf niet kunnen
doen. De klusjes duren niet
langer dan één dagdeel en zijn
niet structureel.
Aantal deelnemers: 62
Aantal vrijwilligers: 20
ACTIVITEITENGROEP ERASMUS
Vrijwilligers in Erasmus maken
diverse activiteiten mogelijk zoals
o.a. sjoelen, kegelen,
handwerken, schilderen en
zwemmen. Ook organiseren ze
maandelijks een drukbezochte
bingo. Daarnaast helpen de
vrijwilligers bij andere
activiteiten van de Stichting
Welzijn Erasmus en van
Noorderbreedte.
Aantal deelnemers: i.s.m.
Stichting Welzijn Erasmus en van
Noorderbreedte
Aantal vrijwilligers: 25
VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK
Vrijwilligers bezoeken ouderen
vanaf 65 jaar die nog zelfstandig
wonen. Gezelligheid en het
stimuleren van bestaande en
nieuwe contacten staan centraal.
Aantal deelnemers: 31
Aantal vrijwilligers: 30
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ROUW & VERLIES
In groepsverband, maar ook
individueel, begeleiden
vrijwilligers deelnemers die een
kind, partner of ouder hebben
verloren.
Aantal deelnemers: 32
Aantal vrijwilligers: 6
FONDSENWERVING STEEDS
BELANGRIJKER
Humanitas is een organisatie
zonder winstoogmerk. Om het
benodigde geld voor haar
activiteiten te genereren neemt
fondsenwerving een steeds
belangrijker plaats in.
Fondsen zijn bijvoorbeeld kleine
donaties van particulieren,
subsidies van overheden of
particuliere fondsen of
inkomsten uit nevenactiviteiten.
De uit 4 vrijwilligers bestaande
Werkgroep Fondsenwerving is in
2016 ontstaan naar aanleiding
van oplopende tekorten bij een
aantal activiteiten en daarmee
het opsouperen van onze
reserves.
De inspanningen hebben in 2017
geleid tot een concreet aantal
extra subsidies van:
• NUON t.b.v. de
Sinterklaasactie.
• MONUTA t.b.v. de activiteit
Rouw en Verlies.
• Stichting DIAKONESSENHUIS
t.b.v. de bestrijding van
eenzaamheid.
• Serviceclub KIWANIS t.b.v.
de Kindervakantieweken.

 Stichting BIJLANGA t.b.v. de
o Kindervakantieweken;
o Sinterklaasactie;
o Autistensoos Hang-Aut.

Ook hebben we in 2017 van een
aantal leden een bijdrage mogen
ontvangen ten behoeve van de
verhuizing, waarvoor onze
hartelijke dank. De werkgroep
Fondsenwerving zal ook het
lopende jaar de nodige
activiteiten ondernemen.

HUMANITAS
LEEUWARDEN E.O.
Blokhuisplein 40
(ingang 2e poort, 2e etage)
Postbus 2556, 8901 AB
Leeuwarden
Tel. 058 266 66 08
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
leeuwarden@humanitas.nl
www.humanitas.nl/leeuwarden
Fb @humanitasleeuwarden

ALTIJD VADER
In 2017 is in samenwerking met
de Penitentiaire Inrichting
Leeuwarden het project Altijd
Vader gestart. Gedetineerde
vaders hebben vaak minder
contacten met hun gezin en de
buitenwereld. Deze contacten
verlopen anders en meestal
moeilijker dan zij gewend waren
en dit blijft vaak zo, ook als de
detentie is geëindigd.

Getrainde vrijwilligers van
Humanitas bieden gedetineerde
vaders en hun gezinsleden
(praktische) ondersteuning.
Het project sluit goed aan bij de
“gezinsbenadering” waar de PI
Leeuwarden voor staat. Een
goede projectpresentatie was
voor het Kansenfonds van de
provincie Fryslȃn reden om het
project een subsidie toe te
kennen.
Aantal deelnemers: 10
Aantal vrijwilligers: 15
VERHUIZING NAAR DE
BLOKHUISPOORT
Na 25 jaar aan de Gerbrandyweg
zijn we in december 2017
verhuisd naar de Blokhuispoort.
We zijn daar onderhuurder van
de Leeuwarder Centrale
Bibliotheek, dBieb.
De Blokhuispoort is door de
komst van de Bibliotheek,
nieuwe horeca en het
hoofdkwartier van Culturele
Hoofdstad een nog bruisender
plek geworden. Het is een locatie
waar veel verschillende
activiteiten plaats vinden. Van
die bedrijvigheid kunnen we als
Humanitas mee profiteren en er
ook een eigen bijdrage aan
leveren. Zowel de Bibliotheek als
Humanitas zijn laagdrempelige
instellingen en er zijn voldoende
raakvlakken om in de toekomst
gezamenlijke activiteiten te
ontwikkelen.

HUMANITAS DOET
MEER DAN JE DENKT
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