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.... Humanitas na coronatijd, Humanitas-directeur Angelique van Dam te gast
bij onze afdeling, vakantiesluiting kantoor, nieuws van het bestuur,
oprichting van de stichting vrijwilligersvervoer en meer ...
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Coronavrij najaar
Op het moment van het verschijnen van deze
nieuwbrief is het nog wat onzeker wat het najaar ons
zal brengen. Voorlopig lijkt het erop dat al onze
activiteiten weer opgepakt kunnen worden. Een aantal
activiteiten gaat gewoon door en voor andere
activiteiten zal gekeken moeten worden hoe het ervoor
staat. Is de structuur nog intact en kan snel een
herstart plaatsvinden.
De deur van ons kantoor zit niet meer op slot.
Baliemedewerkers noteren geen naam en
telefoonnummer meer van de bezoekers. Het geheel
werken met afspraken blijft echter. Dus deelnemers,
die gebruik willen maken van de diensten van
Paperaszo en de maatschappelijke begeleiding van
nieuwkomers zullen vooraf een afspraak moeten
maken.
Sluiting kantoor in de vakantieperiode
Het kantoor zal gedurende de zomervakantie vanaf
maandag 26 juli 2021 tot maandag 12 augustus
gedeeltelijk gesloten zijn. Dit houdt in dat op de
maandagen en donderdagen in deze weken het
kantoor alleen op afspraak van 9.30 uur tot 12.30 open
is!
Buiten deze dagen mag er in het kantoor wel gewerkt
worden, maar is er geen toegang van deelnemers,
tenzij er bijzonderheden zijn.

Nieuwe vrijwilligers
In het najaar zal een campagne opgestart worden voor
nieuwe vrijwilligers. Dit zal in overleg plaats vinden
met de coördinatoren. Zie ook het coördinatoren
overleg.
In september zullen in een nieuwsbrief daarover
nieuwe mededelingen gedaan worden.
Jaarverslag Humanitas 2020
Het jaarverslag 2020 is weer gereed. Iedere vrijwilliger
heeft die inmiddels per mail of per post ontvangen.
Heb je geen jaarverslag ontvangen, neem dan even
contact op met de balie.

Vluchtelingencoaches
De toestroom van nieuw statushouders blijft doorgaan.
Katje heeft daarom dringend nieuwe
vluchtelingencoaches nodig. Heb je interesse om dit te
doen,
meld je dan even bij de balie. Als je meer wil weten
neem even contact op met Katja.
Inburgeren

Kindervakantieweken
Ondanks de perikelen rond Corona gaan de
kindervakantieweken dit jaar nog wel door.
De voorbereidingen zijn wat gebrekkig verlopen,
daardoor gaan er maar 13 kinderen mee met de
kindervakantieweken.
Het volgend jaar zijn er problemen rond de financiën.
De huidige sponsor stopt ermee.
Er worden nu allerlei pogingen gedaan om toch nog de
financiën rond te krijgen.
En ook heeft de groep die de kinderen voor de
kindervakantieweken werft dringend behoefte aan
ondersteuning.
Zou je dit wel willen, neem dan even contact op met de
balie of onze secretaris Frits Kramer.

Humanitas is in gesprek met de gemeente
Midden-Groningen over de invoering van de nieuwe
wet inburgeren. Deze nieuwe wet start in 2022. Zoals
het nu lijkt, verandert er weinig in de maatschappelijk
begeleiding van nieuwkomers. Dus de huisvesting en
de begeleiding door middel van vluchtelingencoaches
zal vrijwel gelijk blijven. Ook het spreekuur blijft
bestaan. Wel zal meer de nadruk komen te liggen op de
begeleiding van nieuwkomers, die weinig opleiding in
het land van herkomst hebben gehad, en moeite
hebben met inburgeren.
Deze groep, die in het verleden vaak een vrijstelling
kreeg doorloopt straks de Z-route. Dit houdt een
intensievere begeleiding in. Humanitas wil graag deze
begeleiding gaan doen en daarbij gebruik maken van
vrijwilligers. Dit is nog een punt van onderhandelen en
bespreking met de gemeente. Duidelijk is wel, dat we
dan behoefte hebben aan meer vrijwilligers. Als je het
leuk zou vinden om hieraan mee te werken meld je dan
aan. Dit kan bij de balie, maar ook bij Katja.
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Bezoek directeur Humanitas
Op donderdag 10 juni is de directeur van Humanitas,
Angelique van Dam, op bezoek geweest bij onze
afdeling.
Ze heeft gesproken met een delegatie van het bestuur
en met Katja en Johan. Daarna heeft ze nog een
bezoek gebracht aan het hospice Gasthuis.
Daarbij was ook Gerrit de Vries aanwezig.
Angelique heeft uitleg gekregen over de afdeling
Humanitas Midden-Groningen. We hebben verteld over
onze vele activiteiten en zij heeft vele vragen gesteld
waarin ze wilde weten hoe binnen de afdeling gedacht
wordt over de nieuw structuur van Humanitas.
Het waren zeer boeiende gesprekken, waarin vanuit
Humanitas Midden-Groningen de aandacht gevraagd is
voor het behoud van de eigen aanpak.

De afdeling Midden-Groningen wijkt in een aantal
gevallen nogal af van datgene wat landelijk
plaatsvindt.
Het pleidooi van het bestuur is geweest dat de afdeling
ook deze ruimte in de nieuwe structuur blijft
behouden.
Minder een strak keurslijf vanuit Amsterdam en meer
inspelen op de plaatselijke situatie.

Wel is door onze afdeling gepleit voor meer onderling
contact tussen afdelingen en meer uitwisseling van
aanwezige kennis en informatie.
Angelique van Dam bedankte de afdeling de volgende
dag met een mail voor het fijne bezoek aan de afdeling,
het gesprek en de uitwisseling.
Zij gaf aan dat zij onder de indruk was van de
betrokkenheid en gedrevenheid van bestuur en
medewerkers.
Maar ook van de wijze waarop de afdeling werkt met
de waarden van Humanitas en de visie. Ook was zij
onder de indruk van de werkwijze in het hospice en de
wijze waarop wij met vrijwilligers daaraan inhoud
geven.
Tot slot gaf ze aan dat het werkbezoek zeer
inspirerend en motiverend was.

Benoemingen Bestuur

Nieuwe gezichten in het kantoor bij Paperaszo
Het aantal vrijwilligers dat kantoordienst heeft bij
Paperaszo is uitgebreid. Gezien de toename van het
aantal vragen om ondersteuning en het werken op
afspraak was er behoefte aan uitbreiding. Bij
Paperaszo kun je op dit moment de volgende
vrijwilligers tegenkomen: Johan Drent als coördinator
en nog steeds Alje Stalman en Lex van Wagenveld als
belastingdeskundigen.
Verder zijn een of meerdere dagen aanwezig: Marga
Kraster, Harm Boven, Max Branger, Stephanie de Jager
en Wendy Puister.
Spreekuur Paperaszo Siddeburen
Sinds 14 juni is er ieder maandagmiddag een spreekuur
van Paperaszo in Siddeburen. Dit spreekuur vindt
plaats op de maandagmiddag in het nieuwe MFC aan
de Oudeweg 70 in Siddeburen. Naast spreekuur voor
Paperaszo kunnen ook de nieuwkomers uit Siddeburen
en omstreken daar terecht met hun vragen.

Er is geen jaarvergadering geweest in 2020 en ook in
2021 dreigde dat niet te kunnen. Vandaar dat het
bestuur ieder lid en vrijwilliger gevraagd heeft via de
mail of brief in te stemmen met de herbenoeming van
voorzitter Bert Kolk en secretaris Frits Kramer en de
benoeming van Astrid Boekholt als nieuw lid van het
bestuur. Daar is slechts één reactie op gekomen. Deze
reageerder stelde, dat de voorzitter en de secretaris te
lang zitting hebben in het bestuur. Er zijn geen
tegenkandidaten gesteld.
Het bestuur heeft daarom besloten, dat het huidige
bestuur blijft en aangevuld wordt met Astrid.
Gezien de genoemde opmerking zal dit onderwerp van
bestuursleden, die al lange tijd in het bestuur zitting
hebben, in de volgende jaarvergadering op de agenda
geplaatst worden.
Het bestuur bestaat nu uit 4 personen, te weten Bert
Kolk, Frits Kramer, Rob van der Werff en Astrid
Boekholt. Astrid raakt steeds meer ingewerkt in het
bestuurswerk van Humanitas. Naast de normale
bestuurstaken zal zij zich ook bezighouden met
moderne media en zal zij ook deelnemen aan de
vergaderingen van de mediawerkgroep.
Toch zou het bestuur graag zien dat het bestuur nog
uitbreiding krijgt. Dus ook nog een oproep aan alle
vrijwilligers en leden om zich beschikbaar te stellen als
bestuurslid en/of iemand buiten Humanitas
opmerkzaam te maken voor een eventuele
bestuursfunctie bij Humanitas Midden-Groningen.
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Ook zou deze vervoersdienst een oplossing kunnen
bieden voor oudere inwoners, die moeilijk met het
openbaar vervoer kunnen reizen.
En soms is er geen openbaar vervoer in de nabijheid
van hun woonplaats. Dit overleg is gestrand vanwege
de complexheid van de wensen.
Het bestuur van Humanitas heeft besloten een eigen
vervoersdienst met vrijwilligers op te zetten. Daarvoor
wordt een stichting opgericht, die een eigen auto gaat
kopen. Het geld daarvoor is al aanwezig. Het is
indertijd beschikbaar gesteld door de gemeente aan
een aantal vrijwilligersorganisaties om er bepaalde
vrijwilligersactiviteiten mee op te zetten.

Oprichten van een Stichting Vrijwilligersvervoer
Het bestuur van Humanitas Midden-Groningen praat al
vier jaar lang met de gemeente en een aantal
vrijwilligersorganisaties om te komen tot het oprichten
van een vervoersdienst met vrijwilligers.
Dit omdat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers
te vinden die met hun eigen auto willen rijden met
mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten.

Deze nieuwe stichting sluit een contract met
Humanitas Midden-Groningen, die de vrijwilligers
levert en de uitvoering doet. De auto kan dan gebruikt
worden voor het vervoer van personen, die daarom
vragen en zal ook gebruikt worden voor het vervoer
van nieuwkomers, die soms moeilijk naar Hoogezand
kunnen komen vanuit andere gebieden in
Midden-Groningen. Voor het vervoer zal betaald
moeten worden, zoals nu ook het geval is bij onze
activiteit "Vervoer naar het ziekenhuis".
Hoe het verder gaat wordt nog verder bekend gemaakt.
Wel vragen wij nu al vrijwilligers, die bereid zouden zijn
om als chauffeur te willen functioneren op de auto.
Je kunt je hiervoor melden bij de balie.

Steun bij rouw
Jolanda Jurriaans heeft wegens vertrek uit de
gemeente afscheid genomen als coördinator van de
activiteit "Steun bij rouw".
Voorlopig neemt even een van de vrijwilligers het
coördinatorschap waar.
In september zal met de groep vrijwilligers overlegd
worden wie het coördinatorschap gaat doen.
Actie Zomerpret
Hospice Gasthuis bestaat 5 jaar
Op 30 juni was het 5 jaar geleden dat het hospice
Gasthuis is geopend. Het bestuur van de Stichting
Gasthuis heeft alle vrijwilligers en medewerkers van
Beter Thuis Wonen verrast met een taartje. In deze vijf
jaar zijn er 143 gasten in het hospice geweest.
Meer weten over het hospice. Zie de
website: https://gasthuishoogezandsappemeer.nl/
Het jaarverslag 2020 van de Stichting Gasthuis is
gereed. Als je er prijs op stelt om een digitaal
exemplaar te ontvangen, meld dit dan even via het
email-adres info@gasthuishoogezandsappemeer.nl

Humanitas Midden-Groningen heeft dit jaar
meegedaan met de actie Zomerpakketten van
Kinderhulp. Kinderhulp zorgt jaarlijks dat ruim 7000
pakketten uitgedeeld worden aan kinderen en
jongeren die opgroeien in een gezin met weinig
financiële middelen. In totaal zijn er in
Midden-Groningen door Humanitas 120 pakketten
uitgedeeld. Het pakket bestond uit een rugzak met
verrassingen: een onbezorgd dagje pret in een
pretpark, een uitje naar de bioscoop en ook een
leesboek en een voetbal en nog veel meer. Dingen die
heel gewoon lijken, maar voor deze kinderen écht het
verschil maken. De pakketten moesten vanuit
Groningen gehaald worden en na voorzien te zijn van
stickers zijn ze door een aantal vrijwilligers
rondgebracht. Uit de reacties bleek dat het door de
gezinnen zeer op prijs werd gesteld.
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Coördinatorenoverleg
Op woensdag 8 september is er een
coördinatorenoverleg.
In dit coördinatorenoverleg zal het bestuur samen met
de coördinatoren spreken over het oppakken van de
activiteiten die op een laag pitje doorgedraaid zijn of
stilgelegen hebben in de periode van Corona.
Ook zal besproken worden hoe we in het najaar een
campagne kunnen opzetten voor nieuwe vrijwilligers
en eventuele nieuwe activiteiten.
Jaarvergadering 2021
De jaarvergadering van Humanitas die in het voorjaar
gepland was is komen te vervallen. Er is nog geen
besluit genomen om die in het najaar te houden.
Dit omdat ook nog niet bekend is of het dan gezien
Corona kan.
Het zal dan geen officiële jaarvergadering worden,
maar een bijeenkomst over een actueel thema.
Nieuwe koffiemachine in het kantoor
Sinds enige tijd hebben we op kantoor een nieuwe
koffiemachine.
Na vele jaren in gebruik te zijn geweest is afscheid
genomen van de oude koffiemachine, die nog in de
periode van de Kerkstraat is aangeschaft.

Gerben de Boer en Wim Sprik overleden
Op 20 mei overleed Gerben de Boer. Gerben was één
van de eerste vrijwilligers bij het Voorlezen. Dit heeft
hij vele jaren gedaan. Hij begeleidde een gezin,
waarmee hij een zeer goede band opbouwde. Ook was
hij vrijwilliger bij Paperaszo. Later ook nog voor de
Kindervakantieweek.
Hoewel hij nu geen vrijwilliger meer was, raakte zijn
overlijden ons wel. Gerben was een vrijwilliger met een
Humanitas-hart.
Maandag 28 juni bereikte ons het bericht dat Wim Sprik
was overleden.
Wim Sprik was al lange tijd vrijwilliger bij Humanitas.
Hij is als vrijwilliger bij Humanitas begonnen als
taalcoach, maar was de laatste jaren
vluchtelingencoach.
De laatste tijd deed hij dit samen met zijn vrouw.
We herdenken Wim als iemand, die zeer betrokken was
bij het werk dat hij deed als vrijwilliger.

Astrid Boekholt geridderd
Bestuurslid van Humanitas Astrid Boekholt is in april
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij kreeg de onderscheiding vanwege haar
betrokkenheid bij vele organisaties in
Hoogezand-Sappemeer, zoals de Stichting
Bewonerscomité Compagniesterpark; Stichting
Platform Sappemeer; de Watervloot en Stichting
Buurtcomité Oosterpark.
Naast bestuurslid bij Humanitas is zij ook al een aantal
jaren actief als vluchtelingencoach.

Colofon
Nieuwsbrief Humanitas afd. Midden Groningen,
7-7-2021.
Deze nieuwsbrief werd samengesteld in Docufiller.
Foto's en illlustraties: Humanitas beeldbank en Henk
Veenstra
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2021.
We wensen iedereen een prettige vakantie.
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