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Met het laatste nieuws over de opening van ons nieuwe kantoor en de
open dagen !!
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De verhuizing
Op vrijdag 16 februari heeft de verhuizing van het kantoor
van Humanitas plaats gevonden. Er was op die dag een
verhuiswagen met een chauffeur van Mondial Movers
(Oostland) uit Kolham beschikbaar. Een aantal vrijwilligers en
een groot aantal nieuwkomers heeft meegeholpen om alles
wat we wilden meenemen over te brengen van ons kantoor
aan de Kerkstraat naar het nieuwe onderkomen aan de
Troelstralaan.

Om 8.00 uur ’s morgens was men begonnen en om 12.00 uur
was alles overgebracht naar de Troelstralaan.
Een aantal vrijwilligers is die middag nog bezig geweest alles
verder in te richten en op zijn plaats te zetten.
Niet alles was aan het einde van de middag weggewerkt,
maar er was vanaf maandag 19 februari weer in het kantoor te
werken.
En het belangrijkste was dat de telefoon en internet het
allemaal deed. De dag ervoor was dat in gereedheid
gekomen.
Het was maar inpluggen en men kon bellen en internetten.
Op maandag 19 februari was het kantoor, nu aan de
Troelstralaan, weer normaal open. In de eerste dagen was
het nog wel even wennen en improviseren, maar alles draait
weer.

Ons nieuwe kantoor aan de Troelstralaan
We hebben nu een geheel ander kantoor. Een kantoor op de
begane grond, dus geen trap meer en gesitueerd in een
woonwijk.
Veel ruimte en groen erom heen en geen parkeerproblemen
meer. We hebben een iets kleiner oppervlak aan
kantoorruimte, maar het is comfortabeler en van alle
gemakken voorzien.
Ook wat betreft de infrastructuur: een balie direct bij de
ingang en een grotere ruimte voor de vrijwilligers, waar ook
vergaderd kan worden en waar ook de keuken zich bevindt.
In het gehele kantoor zijn overal internet- en
telefoonaansluitingen aanwezig. Op de aansluitpunten kan
ingeplugd worden, de aansluitingen zijn direct bruikbaar.
De deur van het kantoor is op een moderne manier voorzien
van een slot door middel van een chip. Een sleutel is niet
meer nodig en kan dus ook niet nagemaakt worden.

De beroepskrachten en een aantal bestuursleden en
vrijwilligers bezitten de chip en hebben toegang. Diegene die
een chip heeft staat geregistreerd. Ook heeft het kantoor een
inbraakalarmering. Je kunt er alleen binnenkomen, wanneer
je de code kent. Het kantoor heeft twee wifi’s; een voor de
mensen die veel in het kantoor aanwezig zijn en een voor de
gasten.
Bij de ingang is een tv-scherm voor mededelingen en in de
vergaderzaal is een tv-scherm dat gebruikt kan worden voor
presentaties. Wel heel anders is het feit dat er geen grote
wachtruimte meer is. De cliënten moeten in een kleinere
ruimte wachten en kunnen dat niet meer als een soos
gebruiken. Voor nieuwkomers zal dit even wennen worden.
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Weet iedereen ons nu te vinden aan de Troelstralaan?

Gebruik van de vergaderruimte.
We hebben nu een kleinere vergaderzaal. Ook vanwege de
ruimte in de kamers zal er meer gebruik gemaakt worden van
de vergaderzaal. Wanneer u gebruik wenst te maken van de
vergaderzaal moet u dit melden bij de balie!

Om kenbaar te maken dat we gingen verhuizen, hebben we
gebruik gemaakt van diverse middelen.
Medio januari is een persbericht verzonden naar alle lokale
bladen! Veel bladen hebben het bericht opgenomen
Er is een leuke verhuisposter gemaakt. Deze poster is per
e-mail aan veel personen, instanties en organisaties
gezonden.
De verhuisposter is op diverse plaatsen in de gemeente
Midden-Groningen ophangen.
En natuurlijk staat het op onze website en hebben we ook
van facebook en twitter gebruik gemaakt.
Op iedere mail, die vanuit het kantoor verzonden werd is
onderaan het nieuwe adres weergegeven.

Wat is niet mee gegaan naar het nieuwe kantoor?

Niet al het kantoormeubilair kon mee. Een deel zal afgevoerd
moeten worden. Wanneer u belangstelling heeft voor iets dat
nu nog in het kantoor aan de Kerkstraat aanwezig, dan kunt u
daar gaan kijken en het na overleg meenemen. Er staan ook
nog bureaus en tafels.
Wie heeft nog sleutels van het kantoor aan de Kerkstraat?
Van het huidige kantoor hebben veel vrijwilligers een
toegangssleutel. Het is de bedoeling dat u deze sleutel voor
eind februari bij de balie inlevert.

Fout op Google
Op Google stond Troelstralaan 7 op een verkeerde plaats.
Men kwam bij de kapper uit!
Dat is inmiddels gewijzigd! Aan de gevel van het kantoor is
een groot bord bevestigd met de naam Humanitas
Midden-Groningen.
Dit bord hang onder een lamp die aan gaat wanneer het
donker is. We zijn dus ook in de avonduren goed te vinden.
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Hoe de openingshandeling eruit gaat zien, is nog niet
bekend.

Als vrijwilliger van Humanitas bent u van harte welkom om de
opening bij te wonen !!!
Opening nieuwe kantoor.
Het nieuwe kantoor wordt officieel geopend op donderdag 1
maart om 15.30 uur.
De openingshandeling wordt verricht door de wethouders
Boersma en Verschuren van Midden-Groningen.
Voor de opening zijn uitnodigingen verzonden naar de
gemeente Midden-Groningen (politiek en medewerkers) en
vele andere organisaties.

Na de openingshandeling kan iedereen, die aanwezig is, het
kantoor bezichtigen.
Er zal een hapje en een drankje zijn.
De hapjes zullen gemaakt en gepresenteerd worden door een
aantal nieuwkomers.

Open huis op 2 en 3 maart 2018
Om te laten zien hoe het kantoor eruitziet houden we op
vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart open huis! Dit open huis
is op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur.
De bedoeling van het open huis is niet alleen het kantoor te
laten zien, maar ook de bezoekers te vertellen wat
Humanitas doet. Ieder bezoeker krijgt koffie of thee
aangeboden.
Voor de kinderen is er een drankje. Ook staat er voor de
kinderen voor het gebouw een springkussen!
Het open huis is er natuurlijk voor alle vrijwilligers. Kom
gerust ook even langs en neem uw familie, vrienden,
bekenden of buren mee!

Kanskaart voor omwonenden
In de buurt rondom het kantoor wordt een week voor de open
dagen huis-aan-huis een brief met een nieuwe kanskaart
bezorgd. In de brief wordt men uitgenodigd voor het open
huis en men wordt gevraagd om met de kanskaart en hun
inkomensgegevens naar ons kantoor te komen. Er kan dan
door de aanwezige vrijwilliger van Paperaszo gekeken
worden of ze voor een inkomensondersteuning in
aanmerking kunnen komen. Wanneer men de kanskaart,
voorzien van naam en adres op de dagen van het open huis
inlevert, dingt men ook mee naar het winnen van een taart.
We gaan uit alle ingeleverde kanskaarten drie gelukkige
winnaars trekken.
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We zoeken nog steeds naar vrijwilligers voor het open huis!

Voorlichting voor nieuwe vrijwilligers op maandag 12 maart
Om de gehele publiciteit rond de opening te gebruiken ook
voor het werven van nieuwe vrijwilligers is er maandag 12
maart een voorlichtingsbijeenkomst in het kantoor voor
nieuwe vrijwilligers.
De oproep voor die bijeenkomst komt te staan in de
vrijwilligerskrant die 7 maart verschijnt.

We zijn nog steeds op zoeken naar vrijwilligers die op de
open dagen dienst willen doen. Dienst doen betekent dat u
op die dagen ingedeeld wordt om aanwezig te zijn en de
bezoekers te ontvangen en toezicht te houden. We willen dat
op elk moment er minimaal vier vrijwilligers aanwezig zijn die
verantwoordelijk zijn voor het kantoor. Er zullen ook steeds
bestuursleden en ook andere vrijwilligers aanwezig zijn,
maar die zijn er op eigen initiatief of ze moeten iets wat met
hen afgesproken is doen. Wanneer u dienst hebt kunt u niet
weg in die periode. Een periode is naar schatting ongeveer 1
tot 2 uur. Wanneer u bereid bent op de open dagen aanwezig
te zijn, meldt u dit dan even bij de balie en ook welke tijd uw
voorkeur heeft. Op de maandag voor de opening ontvangt u
dan bericht wanneer u aanwezig moet zijn!

Humanitas
Midden-Groningen
Troelstralaan 7
9602 XA Hoogezand
Oproep aan alle coördinatoren en vrijwilligers
Verder is er een oproep gedaan aan de coördinatoren van alle
activiteiten om op zaterdag aanwezig te zijn om de
bezoekers te vertellen over hun activiteit.
Nog niet alle activiteiten hebben daarop gereageerd.
We zullen alle coördinatoren nog opnieuw benaderen!
Vind het leuk om anderen te vertellen wat jullie doen!

tel.: 0598 383048
mail: midden-groningen@humanitas.nl
website:
https://www.humanitas.nl/afdeling/midden-groningen/
Facebook: https://www.facebook.com/humanitashoogezand
Twitter: @humanitasMidGro
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