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De missie van Humanitas
is opkomen voor een
samenleving waarin
mensen actief vorm
kunnen geven aan hun
eigen leven en
verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor het
samenleven met elkaar

Humanitas biedt vrijwilligers de gelegenheid om zich
in te zetten voor anderen.
Vrijwilligerswerk draagt bij aan de saamhorigheid in
de maatschappij.
Email:

midden-holland@humanitas.nl

PERSOONLIJKE
AANPAK
Humanitas werkt kleinschalig
en persoonlijk. De contacten
zijn van mens tot mens en
worden lokaal georganiseerd.
Wat ons bindt is het gevoel
dat we iets voor elkaar willen
betekenen en een zinvolle
bijdrage willen leveren aan de
maatschappij.

BESPAREND
De hulp van onze vrijwilligers
werkt. Het voorkomt dat
mensen een beroep moeten
doen op professionele zorg en
hulpverlening. En vrijwilligers
helpen mee het sociale
netwerk te versterken!

SCHOLING
Bij ons gaat niemand zonder
voorbereiding aan de slag.
De Humanitas Academie
organiseert de scholing van
onze vrijwilligers. Daarnaast
krijgt elke vrijwilliger
persoonlijke begeleiding.

HUMANITAS
WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je eigen
leven
• Verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
• Vraaggericht werken: kijken
wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten
daarop aanpassen

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor mensen
die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim
24.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer
dan 60.000 deelnemers. Wij
werken binnen zes thema’s:
Eenzaamheid, Verlies,
Opvoeden, Opgroeien, Detentie
en Thuisadministratie.

210

vrijwilligers hielpen
eind 2017 onze
deelnemers op weg

310

deelnemers
konden wij in 2017
tijdelijk ondersteunen

SAMEN OPTREKKEN
1 coördinator
21 vrijwilligers - eind 2017
60 deelnemers - in 2017
De eenzaamheid kan hard toeslaan
als je vrienden wegvallen,
als je familie alleen maar af en toe
langskomt, of als je helemaal geen
familie meer hebt.
De Humanitas vrijwilliger biedt
iemand die in een isolement is gekomen
een steuntje in de rug.
Mogelijk lukt het om weer
nieuwe contacten op te bouwen.

TAALCOACHES
4 coördinatoren
93 vrijwilligers - eind 2016
119 deelnemers - heel 2016
Inburgeraars lopen in een voor
hen vreemde samenleving tegen
veel nieuwe zaken aan.
De Humanitas vrijwilliger helpt
met het Nederlands en praten
over dagelijkse dingen. De vrijwilliger
geeft op basis van gelijkwaardigheid
een handreiking.
Tot het diploma is behaald.

4 coördinatoren
35 vrijwilligers - eind 2017
36 deelnemers - heel 2017

Een schoenendoos vol bankafschriften,
rekeningen die al lang betaald hadden
moeten zijn. De Humanitas vrijwilliger
helpt hier uit te komen.
Aan het begin van het traject worden
duidelijke doelen gesteld. De deelnemer
moet weer zicht krijgen op zijn financiën.
De Humanitas vrijwilliger kan helpen om de
regie weer in eigen hand te krijgen.

3 coördinatoren
109 vrijwilligers - eind 2017
96 deelnemers - eind 2017

Een behoorlijk aantal mensen heeft veel
moeite met lezen en schrijven. De de post
en de krant kunnen ze niet lezen.
De Humanitas vrijwilliger leert hen
eenvoudige briefjes te lezen en schrijven.
De vrijwilligers krijgen hiervoor een
speciale training van de Stichting Lezen &
Schrijven.
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4 coördinatoren
47 vrijwilligers - eind 2017
118 deelnemers - heel 2017

TAALCOACHES

LAAGGELETTERDHEID

De afdeling bedankt de gemeenten Gouda,
Krimpenerwaard en de ISMH voor de verleende subsidie.
Sponsors zijn de woningbouwverenigingen Mozaïek
Wonen en Woonpartners.
De afdeling beschikte in 2017 over een totaal budget van
ongeveer € 15.000,--.

THUISADMINISTRATIE

Inburgeraars lopen in een voor
hen vreemde samenleving tegen
veel nieuwe zaken aan.
De Humanitas vrijwilliger helpt
met het leren van Nederlands en praat
over de dagelijkse dingen. De vrijwilliger
geeft op basis van gelijkwaardigheid
een handreiking.
Tot het diploma is behaald.
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