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Met nieuws over het bezoek van de nieuwe directeur van Humanitas, de
jaarvergadering, de Ouderenkaart, nieuwe vrijwilligers, Syrische
vluchtelingen, Gasthuis en nog veel meer ....
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Stamppotmaaltijd/afsluiting van 2018
Bezoek nieuwe directeur aan Humanitas
Op maandagmorgen 4 februari is de heer Lodi Hennink,
de nieuwe directeur van Humanitas, op bezoek
geweest in Hoogezand. Hij heeft ruim een uur
gesproken met een aantal leden van het bestuur. Naast
over hetgeen in de afdeling gedaan wordt is er ook
uitgebreid gesproken over de toekomst van landelijk
Humanitas. Het was een zeer aangenaam gesprek
waarin over en weer veel informatie is uitgewisseld.
Het was voor hem een onderdeel van zijn tour door
Nederland langs de diverse afdelingen om een beeld te
krijgen wat Humanitas voor een organisatie is. Voor
zijn vertrek naar Groningen heeft hij ook nog snel even
een bezoek aan het Gasthuis gebracht.
Werkplan 2019 en volgende jaren.
Het bestuur heeft besloten een werkplan te maken en
daarbij ook de coördinatoren te betrekken. De
komende tijd zal besteed worden om een format te
maken van het werkplan., Dit wordt dan ingevuld in
overleg met de coördinator. Daarbij zal ieder
bestuurslid die verantwoordelijk is voor een activiteit,
dit bespreken met de coördinator. Wil je daar ook bij
betrokken worden overleg dan met je coördinator.

In het coördinatorenoverleg van 13 februari is de
slotbijeenkomst van 11 december geëvalueerd. De
meeste coördinatoren constateerden een wat matte
sfeer en een plotseling einde van de bijeenkomst. Al
enige jaren is er geen muziek omdat veel vrijwilligers
de voorkeur geven aan praten en velen vinden dat
muziek de sfeer dan verstoort. Een ander probleem
was de snelle afsluiting. De zaal was na het ijsje snel
leeg. Achteraf is geconstateerd dat zowel het bestuur
als de catering van de Vredekerk vergeten waren af te
spreken dat er nog koffie geschonken zou worden. Het
bestuur biedt daar alle vrijwilligers haar excuus voor
aan. We zullen dat aan het eind van dit jaar goed
maken. De stamppotmaaltijd in 2019 is op dinsdag 10
december. Noteer de datum alvast maar in jullie
agenda! Het bestuur zou graag zien, dat een paar
vrijwilligers deze bijeenkomst gaan organiseren.
Wanneer je zou willen meewerken, meld dit dan even
bij de balie.
Jaarvergadering
De jaarvergadering van 2019 zal gehouden worden op
dinsdagavond 16 april in de Kern aan de
Rembrandtlaan te Hoogezand. Noteer deze datum
alvast! We willen op deze avond een discussie voeren
over de ontwikkelingen in het sociaal domein in
Midden-Groningen en de rol van Humanitas daarin.
Wethouder Jan Jacob Boersma zal aanwezig zijn en
met ons in gesprek gaan.

Start van Ouderenkaart
Hoewel ouderen met een klein pensioentje recht
hebben op teruggave van belastingen wordt er nog
steeds door een redelijk aantal ouderen geen gebruik
van gemaakt. Na een discussie hierover in de
Ouderenraad Midden-Groningen heeft Humanitas in
navolging van de kanskaart een ouderenkaart
ontworpen. Deze kaart zal verspreid worden onder
ouderen in Midden-Groningen. Zij kunnen de kaart
voorzien van naam en adres zenden naar Humanitas of
ook bellen met ons kantoor. Ze zullen dan ondersteund
worden door de vrijwilligers van Paperaszo bij het
invullen van hun belastingformulier. De actie is in
samenwerking met de Ouderenraad
Midden-Groningen, POSO en Kwartier Zorg en Welzijn.
Vrijwilligers van Kwartier Zorg en Welzijn vullen ook
voor ouderen de belastingformulieren in en daarom is
afgesproken dat ouderen die daar al cliënt zijn zullen
worden doorverwezen naar Kwartier Zorg en Welzijn.
De kaart is op donderdag 31 januari officieel
gepresenteerd op een bijeenkomst in het Hooge Holt,
het flatgebouw achter ons kantoor. Daarbij was
wethouder Jan Jacob Boersma aanwezig. In zijn
toespraak prees hij Humanitas en de andere
organisaties met het initiatief en hij hoopte dat vele
ouderen er gebruik van zullen maken. De kaart is op dit
moment al op grote schaal verspreid in vrijwel alle
wijken en dorpen in Midden-Groningen.

Voorleesvrijwilligers
Er is bij de activiteit Voorlezen voor kinderen van
vluchtelingen nog steeds dringend behoefte aan
nieuwe vrijwilligers. Er is een wachtlijst van ongeveer
20 kinderen. We vinden het jammer dat we deze
kinderen niet kunnen helpen. Weet u iemand die wel
graag kinderen wil voorlezen, probeer deze dan over te
halen om zich te melden bij Humanitas. Het is zeer
dankbaar vrijwilligerswerk en kost maar twee uurtjes
per week. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij
de balie.
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Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe vrijwilligers
Op maandag 4 februari is er een
voorlichtingsbijeenkomst geweest voor nieuwe
vrijwilligers. De bijeenkomst was goed aangekondigd
in alle lokale bladen. Er waren 13 bezoekers, die allen
geïnteresseerd waren in het vrijwilligerswerk.
Inmiddels heeft bijna de helft zich al gemeld als
vrijwilliger. We verwachten dat ook de anderen zich
wel zullen melden. We zien vaak dat na een maand
vrijwilligers zich melden die de bijeenkomst hebben
bezocht. Kennelijk moet men er nog eens goed over
nadenken of ze gebruiken de tijd om bij anderen na te
vragen hoe het is om vrijwilliger bij Humanitas te zijn.
In de evaluatie van de bijeenkomst is besloten een
kaart te laten maken waarmee een vrijwilliger zich kan
aanmelden. Deze kaart is ontworpen door Lizzie
Fortuin en zal, zodra deze gedrukt is, worden verspreid
in de gemeente Midden-Groningen.
Introductiebijeenkomst nieuwe vrijwilligers.

Introductiebijeenkomst nieuwe vrijwilligers (vervolg)
We vinden dit vervelend en niet passen bij het
vrijwilliger zijn bij Humanitas. Wanneer u niet aanwezig
kunt zijn meldt u zich dan even af bij de balie. We
streven ernaar dat alle nieuwe vrijwilligers de
introductiebijeenkomst gaan bezoeken. Op donderdag
28 maart is de volgende introductiebijeenkomst in het
kantoor van Humanitas. Wanneer u niet geweest bent
en u had wel een uitnodiging, dan wordt u voor deze
bijeenkomst opnieuw uitgenodigd.

De laatstgehouden introductiebijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers op 23 januari was slecht bezocht.
Er waren slechts 3 vrijwilligers aanwezig. Er waren veel
meer nieuwe vrijwilligers uitgenodigd. Nog steeds
komt het voor dat vrijwilligers, die een uitnodiging
ontvangen, zonder zich af te melden, niet verschijnen.

Gebruik scherm in de vergaderzaal

Participatieverklaring/vrijwilligers gevraagd voor het
geven van een workshop.

Home start of steun aan ouders.

Er zijn voor 2019 nieuwe afspraken gemaakt met de
gemeente over de maatschappelijke begeleiding van
nieuwkomers. Een daarvan is dat Humanitas het
onderdeel gaat doen, dat moet leiden naar de
ondertekening door de nieuwkomer van de
participatieverklaring. Iedere nieuwkomer moet sinds
2018 verplicht een aantal bijeenkomsten bijwonen
waarin verteld wordt hoe het gaat in Nederland en ook
wat hun plichten als burgers van dit land zijn. Daarna
moet men de participatieverklaring ondertekenen.
Er wordt nu door onze beroepskracht Katja Kiepe
samen met een aantal vrijwilligers gewerkt aan een
programma, dat Humanitas de nieuwkomers wil gaan
bieden bij binnenkomst in de gemeente
Midden-Groningen. Deze groep vrijwilligers heeft
dringend behoefte aan versterking. Wanneer er
vrijwilligers zijn die het leuk vinden om een workshop
te geven voor nieuwe vluchtelingen in het kader van
de participatieverklaring, dan kunnen zij contact
opnemen met Katja Kiepe.

Het Tv-scherm in de vergaderzaal van ons kantoor is
uitgebreid met een eigen laptop. Het kan nu nog
gemakkelijker gebruikt worden voor presentaties. Heb
je een bijeenkomst of overleg en je wilt gebruik maken
van het scherm dan is de laptop met een instructie te
verkrijgen bij de balie.

In provinciaal verband doet de afdeling mee met een
verkenning om te kijken of er een activiteitenplan op te
zetten is per afdeling of met meerdere afdelingen
gezamenlijk, dat steun biedt aan ouders met kinderen.
Een aantal afdelingen in Groningen is zich op dit
moment gezamenlijk aan het oriënteren. In Friesland
lopen al een aantal projecten. Gekeken gaat worden
wat we daarvan kunnen leren. En hoe we het hier ook
kunnen opzetten. Humanitas verwacht, gezien de
problemen rond jeugdzorg, dat gemeenten gaan kijken
op welke wijze ondersteuning van lichtere gevallen
van probleemsituaties met vrijwilligers uitgevoerd kan
worden. Wanneer er vrijwilligers zijn die hier meer van
willen weten of belangstelling hebben voor deze
activiteit, kunnen zij zich melden bij onze voorzitter
Bert Kolk.

Samenwerking Bureaudienst en Paperaszo
Beide groepen krijgen momenteel veel vragen. We
constateren dat daarbij ook veel overlap is. Katja en
Johan overleggen al veel samen over veel zaken. Er
zijn daarom afspraken gemaakt dat de Bureaudienst en
Paperaszo steeds nauwer gaan samenwerken en ook
meer cliënten naar elkaar gaan doorverwijzen.
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Syriërs
Op 24 januari is er een bijeenkomsten belegd in het
kantoor van Humanitas waarvoor een groot deel van de
Syrische vluchtelingen, die woonachtig zijn in
Midden-Groningen uitgenodigd waren. De bijeenkomst
was bedoeld om aan de weet te komen welke wensen
er leven over om aan het werk te komen. Veel van de
vluchtelingen willen graag aan het werk, maar dat lukt
nauwelijks. Groot probleem is dat men nog niet goed
Nederlands spreekt. Maar er is bij hen ook veel
onbegrip over waarom men niet aangenomen wordt bij
een sollicitatie. Samen met Abdalaa Hajhson die als
vertaler optreedt zijn Luud Stiekema en Bert Kolk met
de bezoekers van de bijeenkomst in gesprek gegaan.
Deze gesprekken leverden natuurlijk geen direct werk
op maar wel meer inzicht en begrip over de situatie
waarin deze mensen verkeren. Op woensdag 6 maart is
er een tweede bijeenkomst.
Nieuwe privacy wet.
Vanaf 25 mei is de nieuwe privacy wet ingegaan,
waaraan we als organisatie moeten voldoen. Er zijn
diverse bijeenkomsten gehouden en ook mails
verzonden. Albert Menting van het bestuur heeft een
werkgroep gevormd, die met voorstellen zal komen.
Vanwege allerlei zaken heeft dit nog niet tot concrete
voorstellen geleid.

Gasthuis H-S
Het hospice "het Gasthuis" met de vrijwilligers van
Humanitas loopt nog steeds goed. Er wordt veel
gebruik van gemaakt. Het bezettingspercentage voor
het jaar 2018 lag op 72 %. Het aantal gasten was 24 en
de gemiddelde tijd dat een gast in het hospice verbleef
was 33 dagen. Dit is voldoende voor een redelijk
kostendekkende exploitatie. De nieuwe bedden die het
bestuur van het Gasthuis krijgt dankzij een gift van
Roparun uit Rotterdam, zullen in mei geleverd worden.
In februari heeft het Gasthuis een gift ontvangen van
dokter Hoekstra bij zijn afscheid als huisarts en ook
ontving het bestuur nog een bedrag dat tijdens de
opening van het Medisch Centrum H-S geschonken
was. Deze bedragen zullen gebruikt worden voor de
aanschaf van zonneschermen voor de kamers op het
oosten aan de achterzijde van het Gasthuis.

HRS

Plantenbakken voor het Gasthuis
Nog vermeldenswaard is nog een actie van vrijwilliger
Ellen van het Gasthuis om een tweetal plantenbakken
voor het Gasthuis te verkrijgen. Haar beide kinderen
werd gevraagd of zij in navolging van een paar
vogelhuisjes ook een paar plantenbakken wilden
maken. Haar zoon en dochter Selwin en Ilona doen
dagbesteding en vonden het een voorrecht die
opdracht te doen. Het zijn twee prachtige bakken
geworden. Ze staan achter het Gasthuis en doordat ze
wielen hebben, kunnen ze ook gemakkelijk verplaatst
worden. Iedereen is er trots op! Vooral omdat ze
gemaakt zijn door twee kinderen als dagbesteding.
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Vanuit Amsterdam wordt er steeds meer op
aangedrongen gebruik te maken van het
registratiesysteem HRS. Onze vrijwilligers staan alle al
in HRS, maar onze cliënten nog niet. Het afgelopen jaar
zijn maatschappelijke begeleiding nieuwkomers en
Paperaszo overgegaan tot het opnemen van alle
aanvragen in HRS, waardoor zij geen papieren dossiers
meer hebben. En hoewel in het begin de vrees bestond
dat het moeilijk werken was met HRS, blijkt toch dat
beide groepen goed uit de voeten kunnen met HRS.
Het bestuur heeft dan ook besloten om ook de andere
coördinatoren te vragen hun cliënten op te nemen in
HRS. En niet alleen de cliënten, maar ook alle
aanvragen in HRS vast te leggen zodat het bestuur ook
kan zien welke aanvragen wel en welke niet
gehonoreerd zijn en er ook meer zicht is op welke
hulpvragen Humanitas ontvangt.
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