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Beste lezer
Voor u ligt een nieuwe uitgave van de gezamenlijke Nieuwsbrief van de
afdelingen Nederrijn en Rijn-IJssel.
Veel van onze projecten lopen al lange tijd. Home-Start is bijvoorbeeld al 10
jaar actief in Veenendaal. In dit nummer schrijft coördinator Tineke van der
Weerd hierover.
Ook in regionale bladen wordt regelmatig aandacht besteed aan onze
projecten. Zo is op 17 augustus een artikel over Home-Start+ verschenen in
de DuivenPost in Duiven (dit artikel is opgenomen op blz. 8 in deze
Nieuwsbrief) en stond op 25 augustus een artikel over Thuisadministratie in
de Regiobode in Rheden.
De redactie wenst u veel leesplezier, en een mooie herfst!
NB: Er zijn nog vacatures voor de besturen en onze projecten. U vindt deze
op onze websites: www.humanitas.nl/afdeling/nederrijn en
www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel onder de kop: ‘wij zoeken’.
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Home-Start en Home-Start+ (voorheen doorstart)
geeft praktische steun
jonge gezinnen.
Home-Start, geeft
opvoedingsondersteuning aan
gezinnen met ten minste één kind tot 7 jaar.
Home-Start+ is bedoeld voor gezinnen met
kinderen van 7 tot en met 14 jaar. De gezinnen
geven zélf aan op welke gebieden zij steun
wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start
en Home-Start+ willen met het programma het
zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun
sociale relaties versterken.

Home-Start / Home-Start+
Veenendaal
Coördinator: Tineke van der Weerd

Dit jaar wordt Home-Start al voor het 10de jaar
uitgevoerd in Veenendaal. Een mooi moment om
terug te kijken naar de afgelopen periode.
In 2006 begon Home-Start met een groep van 9
vrijwilligers. Al snel volgden er meer vrijwilligers en
werden ook contacten gelegd met verwijzers en
gezinnen. Daar ging de nodige PR aan vooraf.
Krantenartikelen, presentaties en het verspreiden
van folders brachten Home-Start onder de
aandacht van instanties, gezinnen en vrijwilligers.
In de volgende jaren groeide Home-Start verder.
Steeds meer verwijzers en gezinnen wisten HomeStart te bereiken. Inmiddels werkte ook het
internet daar aan mee, Home-Start kreeg een
eigen website. Een mooie bron van informatie en
ook kunnen vrijwilligers zich via de website
aanmelden.

In 2012 begon Home-Start samen met
het Centrum Jeugd en Gezin, de
bibliotheek en de speel-o-theek met het
uitvoeren van een mamacafe. Er bleek
behoefte aan een ontmoetingsplek voor
ouders met jonge kinderen. Steeds meer
(groot)ouders wisten het mamacafe te
vinden. Vooral de momenten dat er een
speciale activiteit, zoals ‘”muziek op
schoot”, was, werden goed bezocht.
Een (besloten) facebookpagina waar
ouders elkaar ook virtueel kunnen
ontmoeten bleek bij te dragen aan het
verder leggen van contacten. Aanvankelijk
was er maandelijks een mamacafe. Later
werd dit 2 keer in de maand en vanaf eind
augustus is het mamacafe wekelijks
geopend. Dit werd ook mogelijk gemaakt
doordat Humanitas een aantal coördinatie
uren kreeg voor de uitvoering van het
mamacafe.
Home-Start heeft de afgelopen 10 jaar
verschillende gemeentelijke bezuinigingsrondes
doorstaan. En ook tijdens de transitie Jeugdzorg
bleek de Home-Start passend bij de visie van het
Centrum Jeugd en Gezin en kon voortgezet
worden. En met de uitbreiding van Home-Start+
kunnen nu ook gezinnen met oudere kinderen
ondersteund worden.
Naast spannende tijden in de afgelopen 10 jaar is
het geweldig dat Home-Start een groot aantal
Veenendaalse gezinnen kon ondersteunen en
versterken. We hebben alle reden om een feestje
te vieren. En dat gaan we ook doen! Op 4 oktober
wordt de Veenendaalse Home-Start film, een
productie van vrijwilligers, vertoond tijdens een
feestelijke bijeenkomst voor verwijzers. En op 6
oktober is er een verwenochtend voor moeders en
inmiddels 30 vrijwilligers. We kijken hier naar uit!
Tineke van der Weerd.

Meer Home-Start in ons werkgebied:
 Ede: uitvoerende partij is Malkander
 Wageningen: uitvoerende partij is Solidez
In Wageningen wordt ook Home-Start+ aangeboden.

Blz. 2
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Home-Start / Home-Start+ Duiven,
Rijnwaarden, Westervoort,
Zevenaar
Coördinator: Eline v. Kuijk & Loes Hulsebosch

De gemeente Westervoort is vanaf de start van
Humanitas Home-Start De Liemers in 2008, actief
betrokken en naast de gemeenten Duiven en
Rijnwaarden medefinancier van het project.
Laagdrempelige opvoedingsondersteuning door
getrainde vrijwilligers bleek en blijkt een goede
aanvulling te zijn naast de hulpverlening aan
ouders en kinderen die al bestond en bestaat.
Steeds meer ouders en verwijzers weten HomeStart(+) te vinden en het aantal aanvragen stijgt.
In 2015 is, gaande het jaar en na overleg met de
gemeente Westervoort, het aantal koppelingen
verhoogd. Die beweging zet zich voort in 2016,
waarin 12 koppelingen gerealiseerd kunnen
worden. Voor 2017 zijn 15 koppelingen
aangevraagd.
Elders in deze Nieuwsbrief leest u het verhaal van
een Home-Start vrijwilliger dat eerder gepubliceerd
is in de lokale krant Duiven Post op 17 augustus
dit jaar. De Persgroep, uitgever van Duiven Post,
heeft toestemming gegeven dit artikel over te
nemen.

Na vele jaren van overleg
en afstemming is het uiteindelijk gelukt om het
project Home-Start en Home-Start+ ook in de
gemeente Zevenaar te kunnen starten. Wij zijn blij
dat we nu ook hier gezinnen kunnen ondersteunen
bij de opvoeding van hun kinderen.

Meer Home-Start in ons werkgebied:
 Arnhem: uitvoerende partij is Stichting Rijnstad
 Overbetuwe: uitvoerende partij is STUW Stichting
Welzijn en Maatschappelijke ondersteuning

Blz. 3

Kindervakantieweken
Coördinator: Loes Hulsebosch

Afgelopen zomerperiode hebben de Humanitas
districten NoordWest en Oost voor de 3e maal
succesvol, samen 4 Kindervakantieweken
georganiseerd en uitgevoerd. Laura Blaauw en
Loes Hulsebosch waren de projectcoordinatoren
vanuit respectievelijk District NoordWest en
District Oost.
Dit jaar zijn er 180 kinderen meegegaan met onze
Kindervakantieweken, begeleid door 94
vrijwilligers. Vanuit de 4 weken is er 1 kind naar
huis gegaan (na overleg met projectcoördinator en
ouders/verzorgers) i.v.m. ernstige heimweeklachten en gedrag dat vroeg op een 1-op-1
aanpak.
De vrijwilligers waren er tijdens het warmdraaiweekend in mei, tijdens de weekvergaderingen én
tijdens de week zelf. Nieuwe vrijwilligers hadden
dit jaar de primeur van een e-learning in
combinatie met een trainingsavond.
Zo trots zijn wij op “ons” team vrijwilligers, die deze
weken elke week opnieuw tot
een feest maakte.
En de kinderen: wat hebben
ze genoten! Van de aandacht,
de activiteiten, het lekkere
eten, de zorg, het voorlezen,
de vrijheid en de

duidelijkheid,…….
Daarnaast waren er ook
een aantal incidenten die
door de diverse
hoofdleidingen goed zijn
opgepakt en volgens
protocollen afgewikkeld.(
bv. bezoek tandarts,
huisarts, ziekenhuis)
Laura en Loes, jullie hebben een prachtig resultaat
bereikt!
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BOR Arnhem, Duiven, Ede, Rheden, Rijnwaarden, Veenendaal,
Wageningen en Zevenaar & Barneveld en Nijkerk
Coördinator: Lidewij Verhoeven en Erna Kamp

Duizenden kinderen hebben na een
scheiding geen contact meer met één van
hun ouders. Dat leidt bij die kinderen vaak
tot grote problemen.

Strijd

Het doel van BOR Humanitas is om ouders,
met inzet van gemotiveerde en getrainde
vrijwilligers, een steun in de rug te geven om
tot een goede omgangsregeling te komen.

Hou me.
Hou me bij je
en hou me vast.
Hou me vast en laat
mij

Het aantal gemeenten waarin wij Begeleide
Omgangs Regeling aanbieden is uitgebreid. In de
Rijn-IJssel regio is de gemeente Zevenaar onlangs
akkoord gegaan met het voorstel hiervoor. BOR is
hier nu beschikbaar in Arnhem, Duiven, Rheden,
Rijnwaarden en Zevenaar. Vanuit de regio Nederrijn
wordt BOR naast de gemeenten Ede, Wageningen
en Veenendaal ook uitgevoerd in de gemeenten
Barneveld en Nijkerk.

de reden zijn.
Om van de strijd
afscheid te nemen.
De wapens
aan de liefde te geven.
Hou me,

Het coördinatoren team Lidewij en Erna had in april
versterking gekregen, helaas was dit van korte duur.
Omdat Riekie Weijman een andere baan
aangeboden kreeg heeft zij haar coördinatorschap
per 1 oktober weer beëindigd. Voor deze Nieuwsbrief
heeft Riekie nog wel een klein gedichtje geschreven,
dat hiernaast is afgedrukt. Het is zoals zij zelf zegt,
een typisch BOR-gedichtje ..... het gaat over een kind
dat denkt; stop nou eens met vechten en denk aan
mij.

hou me bij je.
Ruzie me
niet
van je af.
Riekie Weijman

Nieuwe vrijwilligers
In april en september 2016 zijn er weer twee groepen
nieuwe BOR vrijwilligers getraind. Naast de
coördinatoren als trainers zijn ook een
gedragsdeskundige van de Raad voor de
Kinderbescherming, een communicatiedeskundige en
een Kinderrechter geweest om hun kennis aan de
nieuwe vrijwilligers over te dragen.
De Kinderrechter, mevrouw Van Son, heeft de
certificaten voor de eerste groep op 21 april 2016 en
voor de tweede groep op 12 oktober 2016 uitgereikt
Daarmee zijn deze vrijwilligers klaar om aan de slag
te gaan.
Blz. 4

Colofon
Redactie:
Gert van der Bend, gm.bend@hccnet.nl
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Humanitas
afdelingen Nederrijn en Rijn-IJssel, en wordt
gestuurd aan leden, vrijwilligers, coördinatoren en
andere geïnteresseerden.
Voor het printen van deze Nieuwsbrief hebben wij
gebruik mogen maken van de faciliteiten van Menzis.
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Thema Thuisadministratie
Humanitas Thuisadministratie helpt je je geldzaken en administratie op orde te brengen en te
houden. Blijf niet rondtobben als je het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft je tijdelijke
hulp bij administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden.
.
Steeds meer Nederlanders
verliezen de grip op de
Rijn-IJssel - Thuisadministratie
eigen financiën. Landelijk
Coördinator: Astrid de Koning (Doesburg,
signaleert Humanitas een
Rheden) en Kees Spruijt (Arnhem)
groei van het aantal
mensen dat een beroep
Sinds september vorig jaar is
doet op Humanitas
Kees Spruijt de nieuwe
Thuisadministratie (13%
coördinator voor
meer). De voornaamste
Thuisadministratie in Arnhem.
oorzaken zijn vergrijzing en
Lisette Ensink, de coördinator van ons project
digitalisering. Ook in onze
Vriendschappelijk Huisbezoek in Arnhem-Noord,
regio hebben wij te maken
helpt Kees hierbij. Momenteel zijn er 24 lopende
met een groeiende vraag.
koppelingen tussen een deelnemer en een
In veel gemeenten zijn of worden stappen gezet om
vrijwilliger. Het afgelopen jaar is actief contact
een loketfunctie voor inwoners te realiseren. Hiermee
geweest met de wijkteams in Arnhem en met
wil men een brede laagdrempelige toegang tot hulp
andere (welzijns-)organisaties. Begin dit jaar is in
en ondersteuning bieden. Zo kent Renkum een
de wijken Presikhaaf, Malburgen en Klarendal een
Sociaal Loket, heeft Wageningen het Startpunt en
“Financieel Café” van start gegaan. Hierin werkt
ook in Ede wordt een loket ingericht. In het algemeen
Humanitas samen met onder andere de Stichting
is het aandachtsgebied breed: welzijn, zorg, jeugd,
Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Het is een
werk en inkomen, doch Arnhem heeft met het
laagdrempelige plek waar de inwoners terecht
Financieel café een specifiek loket voor vragen op
kunnen met hun vragen over financiële en
administratief en financieel gebied.
administratieve kwesties. Uit enkele vragen zijn
ook weer koppelingen voor Humanitas
Thuisadministratie voort gekomen.
Nederrijn - Thuisadministratie
Je merkt dat de vragen van de deelnemers
Coördinator: Astrid de Koning (Wageningen), Rien
ingewikkelder worden en dat er ook veel mensen
Onck en Paul van Rijn (Ede), Henny van Blijdeveen
uit de boot zijn gevallen door de bezuinigingen
(Renkum)
van de afgelopen jaren. Dat vergt meer inzet en
doet een beroep op het geduld van de
In Wageningen, Ede en Renkum staat Humanitas
vrijwilligers.
Thuisadministratie goed op de kaart. Zo worden in
Ede en Renkum dit jaar zo’n 30 á 40 koppelingen
gerealiseerd.

In huis-aan-huisblad De Regiobode heeft op 25 augustus een
artikel gestaan over Thuisadministratie in Rheden. Hierin
vertellen coördinator Astrid de Koning en vrijwilliger Harm
Super over het project. Er was helaas geen ruimte in deze
Nieuwsbrief om dit artikel hier op te nemen. Het is wel te
vinden op internet met de volgende link:

Tenslotte willen wij een samenwerkingsverband
met de Delta Lloyd Foundation noemen. Zij
bieden ook de mogelijkheid om werknemers in te
zetten als vrijwilliger in de Thuisadministratie.
Er is in samenwerking met de Hogeschool
Amsterdam een onderzoek gestart door Delta
Lloyd naar het effect van het vrijwilligerswerk in de
Thuisadministratie.

http://www.regiobodeonline.nl/nieuws/25-08-2016-16-20regio-vrijwilligers-humanitas-helpen-bij-orde-brengen-inadministratie/
Blz. 5

Astrid de Koning en Harm Super
foto: Regiobode
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Thema Eenzaamheid
Humanitas Tandem is er voor
iedereen in (dreigend) sociaal
isolement, die zich eenzaam
voelt en met tijdelijke ondersteuning van een maatje
het eigen netwerk wil versterken. In Wageningen,
Rhenen en Renkum loopt Tandem nu al weer ruim 3
jaar. Deelnemer en vrijwilliger trekken een jaar als
maatjes met elkaar op.
Wanneer een deelnemer gaande het jaar het
perspectief op versterking of uitbreiding van een
sociaal netwerk verliest, bijvoorbeeld omdat hij of zij
chronisch ziek(er) is geworden, kan het project
Contact Houden een mogelijkheid zijn. Het maatje
kan dan voor de deelnemer een duurzame brug naar
de samenleving betekenen.
Wij hebben ook een facebookpagina:
https://www.facebook.com/humanitaswageningen .

Nederrijn – Contact Houden
Coördinator: Miek de Jong & Jaap de Korver

Zodra een kandidaatvrijwilliger zich heeft
aangemeld, volgt er een
kennismakingsgesprek. Dat
loopt nog wel eens op een
teleurstelling uit.
Jaap: “Het komt best vaak voor dat
mensen na het gesprek bedenken dat het
ze toch teveel tijd gaat kosten”.
Wil de vrijwilliger wel aan de slag dan wordt
vervolgens een kennismakingsgesprek
gearrangeerd met de deelnemer. “Maar
dan zijn er al veel telefoongesprekken
gevoerd”, verklaart Jaap. Iets wat hij
overigens helemaal niet erg vindt. “Ik voel
me als een vis in het water. Dit werk is zo
leuk. En je komt overal! Maar je moet wel
over de nodige tact beschikken. Het gaat
immers altijd om mensen met een
beperking of die nu lichamelijk, psychisch
of verstandelijk is”.
Zijn de koppelingen eenmaal gemaakt dan
volgen uitstapjes naar bijvoorbeeld de
markt, de kringloopwinkel of het zwembad.
“Want Contact Houden betekent contact
houden met de maatschappij”, aldus Jaap.
Gedurende de hele periode begeleidt Jaap
de maatjes.

Contact Houden bestaat nu twee jaar.
Voor het InforMAATJE, de nieuwsbrief
voor vrijwilligers van onze
maatjesprojecten, had redacteur Noor
van der Gulden een gesprekje met
Jaap de Korver, vrijwillig coördinator
van dit maatjesproject.

Jaap legt uit dat dit project in het leven is
geroepen voor mensen die niet passen in de
formule van Tandem. Kenmerkend voor Contact
Houden is dat een deelnemer niet perse na een
jaar op eigen kracht verder moet kunnen. Een blik
op de praktijk van alledag.
Het begint allemaal met de verwijzing door
bijvoorbeeld de ouderenadviseur, het RIBW of de
huisarts. Dan volgt een gesprek met de potentiële
deelnemer. Vervolgens wordt -als we binnen
Humanitas geen passende vrijwilliger hebben- op
het kantoor een advertentie gemaakt en geplaatst
op onder andere de landelijke website Indeed.

Op dit moment zijn er 17 koppelingen. “Wel
wat weinig, we zaten boven de 20. Soms
liggen koppelingen bovendien tijdelijk stil
vanwege ziekte van de vaak oudere
deelnemers en vrijwilligers”. Dat Contact
Houden voorziet in een behoefte blijkt
echter wel uit het feit dat er de wachtlijst is.
Het zal duidelijk zijn dat Jaap genoeg werk
aan Contact Houden heeft. Gelukkig kan hij
altijd terugvallen op de deskundigheid van
Miek de Jong die ook aanwezig is bij de
tweemaandelijkse
vrijwilligersbijeenkomsten Haar hulp
waardeert de vrijwillig coördinator zeer. “Ik
maak ontzettend veel mee in dit werk”, zegt
hij. “Professionele ondersteuning is daarbij
erg prettig”.
Tot slot goed nieuws: “De subsidie voor dit
jaar is toegezegd” vertelt Jaap tevreden.
Dat geeft hoop voor de toekomst.

Blz. 6
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Thema Eenzaamheid
Het project
Vriendschappelijk
Huisbezoek (VHB)
van de afdeling
Rijn-IJssel verkeert
in een periode van
'pas op de plaats houden en heroriëntatie'. Daarbij
spelen enkele factoren een rol.

Rijn-IJssel – Vriendschappelijk
Huisbezoek
Coördinator: Bart van de Wateringen & Lisette Ensink

Op de eerste plaats is het, zoals ook bij andere
organisaties van informele zorg, en vooral bij
maatjesprojecten het geval is, erg stil wat betreft het
vinden van nieuwe vrijwilligers. Eerlijkheidshalve
geldt voor ons daarbij ook dat er op dit moment
weinig PR wordt bedreven om daar verandering in
te krijgen. En dat komt weer door het volgende:
Er is onduidelijkheid over de financiële toekomst
van het project in de lopende periode en de jaren
erna. Er wordt naarstig getracht fondsen te
behouden / bereiken die de specifiek meerwaarde
van Humanitasprojecten als Vriendschappelijk
Huisbezoek willen blijven honoreren.
Vervolgens kan worden gesteld dat er wél een
toestroom is van allerlei hulpvragen (o.a. via
gemeentelijke wijkteams), maar dan naar 'maatjes',
niet zelden in de zin van 'manusjes van alles', waar
we de vrijwilligers thans niet voor opleiden.

Tenslotte is er sprake van
terugloop van het aantal
vrijwilligers, door gewoon
natuurlijk verloop.
Over enkele maanden zijn we
hopelijk in staat meer te
kunnen vertellen over onze
toekomstmogelijkheden. En
hopelijk ontkomen we eraan om in toenemende
mate ‘nee’ te verkopen.

Rijn-IJssel – Zingeving & Inspiratie
Coördinator: Betty van Zon (ad interim)

Het project Zingeving & Inspiratie organiseert
gespreksgroepen voor 55+ers. Deze vinden één
keer per maand plaats in Arnhem, Doesburg en
Velp (alwaar twee locaties). De gesprekken gaan
over levensthema's zoals omgaan met het ouder
worden, vriendschap, afscheid en verlies,
behoud van zelfstandigheid en levenskunst.
Ook andere onderwerpen kunnen worden
ingebracht: Welke zaken waren of zijn belangrijk
in mijn leven? Wat heeft mij geïnspireerd? Het
kan daarbij gaan om de thema's zoals hiervoor
genoemd, maar ook over sociale vraagstukken of
bijvoorbeeld over de rol die kunst in iemands
leven speelt of speelde. De deelnemers kiezen
zelf het gespreksonderwerp. De gespreksgroepen worden begeleid door geschoolde
vrijwilligers.

Rijn-IJssel - Steun bij Verlies
Coördinator: Olivia Sprock

Steun bij Verlies wordt aangeboden in de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.
De afgelopen 2 jaar is er een aanzienlijke groei geweest. Het aantal koppelingen is gestegen van circa 10
naar ruim 35. Veelal betreft het een overlijden, maar ook verlies door scheiding of verlies van gezondheid
zijn aanleiding om steun te zoeken. Deelnemers worden vinden ons vaak via instanties als GGZ, RIBW en
wijkteams. Voor de 12 vrijwilligers vormt de groei een grote belasting, nieuwe vrijwilligers zijn dan ook van
harte welkom.

Blz. 7
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Onderstaand artikel is met toestemming overgenomen uit de Duiven Post van 17 augustus 2016.

Vrijwilligers ondersteunen gezinnen met jonge kinderen in kader van Home-Start+-project

Humanitas biedt dankbare helpende hand
middag) ondersteuning bieden. Dat
kan zijn door te praten met ouders,
maar ook, heel concreet, door iets te
doen met het kind of de kinderen.
Doel van de ondersteuning is altijd
om de druk van de ketel te halen in
een gezin dat het tijdelijk zelf niet
redt. Hierdoor kan rust en ruimte
Anita Vogelaar, vrijwilliger van Humanitas: ontstaan, die ouders en kinderen
“Het is zo dankbaar. Vooral natuurlijk als
kunnen helpen de situatie beter te
het lukt een gezin echt een helpende hand
beheersen. De ondersteuning is
te bieden.” (Foto Duiven Post)
gratis.
Anita Vogelaar is een soort ervaringsdeskundige. De
Anita Vogelaar: “Ik neem vaak gewoon een
62-jarige Duivense is moeder en oma, en weet dus
knutseldoos mee. Dan ga ik gezellig met de kinderen
wat het is om met (kleine) kinderen om te gaan. Ze
zet zich al zes jaar met hart en ziel, én met plezier, in zitten knippen en plakken. Of ik lees ze voor. Je geeft
zo ook een voorbeeld aan de ouders van hoe je met
voor de gezinsondersteuning die Humanitas biedt.
kinderen om kunt gaan. Veel mensen hebben geen
“Het is zo dankbaar. Vooral natuurlijk als het lukt een
of weinig structuur in hun leven. Dan help je ze om
gezin echt een helpende hand te bieden.”
daar stappen in te zetten.” Een aparte groep vormen
Anita Vogelaar heeft niet alleen het voordeel van de
de ouders die uit een andere cultuur komen. Anita:
ervaringen die ze in haar eigen leven opdeed. Ze
“Dan heb je het soms over voor ons doodnormale
genoot ook een pedagogische opleiding en dat komt
dingen. Dat je ’s morgens op tijd je bed uit moet
van pas bij het begeleiden van gezinnen. “Maar zo’n
bijvoorbeeld omdat de kinderen op tijd op school
opleiding is niet noodzakelijk om vrijwilliger te kunnen moeten zijn.”
worden”, benadrukt ze. “Humanitas verzorgt zelf
Dat gezinsondersteuning veel meer voorkomt dan
trainingen en thema-avonden. Daar steek je veel van
vroeger, verbaast Anita Vogelaar niet. “Vroeger was
op. Vervolgens is het aan jezelf er in de praktijk iets
het veel meer gebruikelijk je eigen problemen op te
van te maken.”
lossen. Bovendien waren veel moeders vroeger thuis
De eerste kennismaking is altijd spannend. Staan de
om voor de kinderen te zorgen, terwijl beide ouders
vader en moeder, of de alleenstaande vader of
nu vaak werken. Het aantal echtscheidingen is
moeder, écht open voor ondersteuning? Vaak wel,
natuurlijk ook enorm toegenomen. Het is niet
blijkt in de praktijk. Anita: “Mensen die zich
gemakkelijk om je als alleenstaande moeder of vader
aanmelden zien het probleem en erkennen met het
met kleine kinderen door een moeilijke periode heen
inroepen van hulp dat ze er zelf even niet uitkomen.
te slaan. Gelukkig hebben we in ons land nog een
Dus staan ze open voor mensen zoals ik.” Als er een
goed vangnet. Via huisarts, maatschappelijk werk of
klik is en onderling vertrouwen, ontstaat er vaak in
het consultatiebureau komen mensen die hulp
korte tijd een intensieve band. Anita: “Ja, zo werkt
kunnen gebruiken in beeld.”
het en ik verbaas me daar vaak over. Tegelijkertijd is
Mensen die zich net als Anita Vogelaar als vrijwilliger
dat het allermooiste van dit werk. Het inkijkje dat je
willen inzetten voor het Home-Start+-project, kunnen
krijgt in het leven van andere mensen en de
problemen die daarbij horen. Als je dan heel concreet een email sturen naar coördinator Loes Hulsebosch
van het district Oost van Humanitas
hulp kunt bieden, is het plaatje compleet.”
(l.hulsebosch@humanitas.nl), of telefonisch contact
Mensen die hulp inroepen in het kader van het
opnemen met het districtskantoor (0575 54 60 57).
Home-Start+-project gaan in principe een traject in
Ouders die in aanmerking willen komen voor hulp,
met een hulpverlener van minimaal een paar
kunnen hetzelfde adres of hetzelfde nummer
maanden en maximaal een jaar. De hulpverlener
gebruiken. De eerste stap is altijd een oriënterend
komt iedere week één dagdeel (een ochtend of
gesprek.
Soms loopt het even niet lekker in
een gezin. Hulp vragen is dan best
lastig, maar wel verstandig. Er zijn
tal van voorbeelden van gezinnen
die er door ervaren vrijwilligers van
Humanitas bovenop zijn geholpen.
Met het nieuwe Home-Start+project wordt
opvoedingsondersteuning geboden
aan gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 0-14 jaar.
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