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Beste lezer
Deze Nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Humanitas afdelingen
Nederrijn en Rijn-IJssel.
Per 1 januari van dit jaar is de ‘grote’ afdeling Rijn-IJssel gesplitst in een
westelijk deel en een oostelijk deel. Het westelijk deel is de nieuwe afdeling
Nederrijn en omvat de gemeenten Ede, Renkum, Rhenen, Veenendaal, en
Wageningen. Het oostelijk deel (met de gemeenten Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal,
Westervoort en Zevenaar) behoudt de naam Rijn-IJssel.
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de projecten in beide afdelingen
en over de bestuurlijke organisatie van de afdelingen.
De redactie wenst u veel leesplezier, en een mooie zomer!
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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Thema Ouders en Kinderen
Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers
bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind tot zeven
jaar. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal.
Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties
versterken.
Als een soort ‘vervolg’ op Home-Start heeft Humanitas doorstart ontwikkeld. Er bleek een duidelijke
behoefte aan opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen van 7 tot 14 jaar.

Nederrijn – Home-Start

Rijn-IJssel – Home-Start/doorstart

Coördinator: Tineke van der Weerd

Coördinator: Eline v. Kuijk & Loes Hulsebosch

Humanitas is al vele jaren de uitvoerende
organisatie van Home-Start in Veenendaal.
Eind 2014 werd bekend dat Home-Start in 2015
haar positie in Veenendaal zou behouden. Met
dit bericht werd een spannende periode afgesloten en konden we ons gaan richten op 2015.
Ook in 2015 blijft de vraag naar Home-Start
toenemen. Inmiddels zijn er 5 koppelingen
afgerond, lopen er 17 koppelingen en zijn er 4
vragende gezinnen. Er blijft een actieve groep
van 26 vrijwilligers betrokken om al deze
gezinnen te ondersteunen!
Met de Jeugdteams van het CJG (Centrum voor
Jeugd en Gezin) in Veenendaal is contact gelegd
en er ontstaat een wederzijdse samenwerking.
Home-Start is ook al een aantal jaren betrokken
bij het mama café. Samen met de Cultuurfabriek
Veenendaal en de Speel-o-theek bieden we
(groot)ouders en hun kinderen de ruimte elkaar
te ontmoeten en met elkaar te spelen.
Aanvankelijk was het mama café een keer per
maand geopend; sinds dit jaar is het mama café
2 keer per maand opengegaan en het blijft goed
bezocht! Een paar keer per jaar is er een extra
activiteit voor de bezoekers. Deze activiteiten
worden mogelijk gemaakt door giften en een
tweetal matches op de Beursvloer in 2014. Zo
was er vorig jaar een muziek en knutselworkshop
en dit jaar een workshop voorlezen en bewegen.
Al met al een mooie samenwerking die zeker
voorziet in de behoefte van jonge ouders om
elkaar te ontmoeten!

Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in
Duiven, Westervoort en Rijnwaarden, door
enthousiaste en getrainde vrijwilligers, bij
gezinnen thuis die tijdelijk een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
Ieder gezin maakt wel eens een periode door
waarin het niet zo goed gaat: ziekte,
moeilijkheden met de kinderen, weinig contact
met vrienden en familie, gebrek aan geld of
spanningen met de partner. Meestal kun je
zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is
het een opluchting als iemand tijd heeft om te
luisteren of een handje helpt bij het goed
regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger
van Home-Start/ doorstart kan je zo’n steuntje
in de rug bieden. Hij/zij komt een dagdeel in
de week bij jou thuis langs. In De Liemers
worden momenteel 9 gezinnen in Duiven
ondersteund door Home-Start vrijwilligers en
2 gezinnen door doorstart vrijwilligers. In
Westervoort worden 6 gezinnen en in
Rijnwaarden 2 gezinnen ondersteund door
Home-Start.

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

Op internet vindt u meer informatie
over Home-Start en doorstart:
www.homestart.nl

Meer Home-Start in ons werkgebied:
 Ede: uitvoerende partij is Welstede
 Wageningen: uitvoerende partij is Solidez
In Wageningen wordt ook doorstart aangeboden

http://www.humanitas.nl/project/doorst
art-4

Blz. 2
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Thema Ouders en Kinderen
Duizenden kinderen hebben na een scheiding geen contact meer met één van hun ouders. Dat leidt
bij die kinderen vaak tot grote problemen.
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.
De vrijwilliger is aanwezig tijdens de bezoeken tussen het kind en de uitwonende ouder.
BOR Humanitas is bedoeld voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot (in
principe) twaalf jaar en werkt hierbij nauw samen met andere organisaties in de jeugdzorg.

Nederrijn- BOR

Rijn-IJssel - BOR

Coördinator: Lidewij Verhoeven & Erna Kamp

Coördinator: Lidewij Verhoeven & Erna Kamp

In beide regio’s is een mooie groep vrijwilligers die allen getraind zijn en voor wie we één keer per
twee maanden een bijeenkomst organiseren die gericht is op het vergroten van kennis op het gebied
van Jeugdzorg en echtscheidingsproblematiek. Daarnaast is Erna, naar aanleiding van de behoefte
van de vrijwilligers, gestart met intervisie voor hen. (Intervisie is een professionele uitwisseling
tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de
betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren)
Bij Nederrijn wordt BOR Humanitas aangeboden
in Ede en Wageningen. Veenendaal had in 2014
al aangegeven dat dat het laatste jaar was dat zij
BOR zouden subsidiëren. De gemeente Renkum
heeft besloten om in 2015 niet meer te
financieren. Tegen deze beslissing heeft
Humanitas bezwaar aangetekend. De uitslag
hiervan is nog niet bekend.
Per gemeente zijn er afspraken gemaakt hoeveel
koppelingen (een koppeling is een match tussen
een vrijwilliger en een kind) zij op jaarbasis zullen
financieren.
Aantal koppelingen per gemeente
2014

2015

Wageningen

5

10

Ede

15

15

Gezien de grotere vraag naar BOR heeft
Wageningen besloten om voor dit jaar 10
koppelingen te financieren.

Bij Rijn-IJssel wordt BOR Humanitas
aangeboden in Arnhem en Duiven.
Per gemeente zijn er afspraken gemaakt
hoeveel koppelingen (een koppeling is een
match tussen een vrijwilliger en een kind) zij
op jaarbasis zullen financieren.
Aantal koppelingen per gemeente
2014

2015

Arnhem

8

15

Duiven

5

5

Gezien de grotere vraag naar BOR heeft
Arnhem in 2014 en 2015 extra geld vrijgemaakt om de diensten van BOR aan te
kunnen bieden aan meer kinderen en hun
ouders.
Bij de transitie van Jeugdzorg naar gemeenten bleek
dat er veel personele onrust was bij de diverse
organisaties waar BOR mee samenwerkt. Door het

vertrek van personeel daar, kwamen er meerdere zaken bij BOR die niet altijd geschikt waren voor BOR. Door
ons werd actief meegedacht over een mogelijke verwijzing naar een andere organisatie. Het blijft belangrijk om
BOR actief te promoten, zodat we ook de komende jaren op de gemeentelijke agenda blijven/komen.
Hiertoe nemen we deel aan diverse overleggen, zoals het Domein Opvoeden en Opgroeien in Wageningen en het
“Echtscheidingscafé” in Ede. Op 11 september 2015 organiseert Lidewij in samenwerking met advocate Nathalie
Simons (tevens vrijwilligster bij BOR) en Irma de Bruin (Rechter bij de familiekamer) een conferentie met als
hoofdthema, begeleide omgang in Gelderland, waarbij tevens een sociale kaart, van organisaties die zich
bezighouden met echtscheidingsproblematiek, gepresenteerd wordt. Deze conferentie is o.a. bedoeld voor de
advocatuur, de wethouders Jeugd van de gemeenten in Gelderland en hun beleidsambtenaren, de wijkteams en de
rechters.
Blz. 3
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Thema Meedoen in de Maatschappij
In onze huidige maatschappij hebben we steeds meer te maken met een grote hoeveelheid
informatie waar we op moeten reageren. Denk daarbij aan bankzaken, belastingen, de gemeente,
de overheid en energiebedrijven. Veel van deze worden via internet (computer) afgewikkeld.
Bij sommigen roept dit zo'n weerstand op, dat zij toegezonden brieven en mail maar helemaal niet
meer openen. Vaak komen zij hierdoor op den duur in problemen (aanmaningen en in het ergste
geval afsluitingen etc.). Ook komt het regelmatig voor dat mensen geen enkel zicht hebben op eigen
inkomsten en uitgaven. En het beantwoorden van vragen van deze instanties levert ook vaak
problemen op.
Humanitas Thuisadministratie biedt deze mensen ondersteuning. De vrijwilliger helpt bij het op orde
brengen en houden van de financiële administratie, zodat betrokkene zelfstandig verder kan.

Nederrijn - Thuisadministratie

Rijn-IJssel - Thuisadministratie

Coördinator: Astrid de Koning (Wageningen), Jan
Klomp (Ede), Ad van den Dikkenberg (Renkum)

Coördinator: Astrid de Koning (Doesburg,
Rheden) en Carolien Pieper (Arnhem)

In Wageningen is het project dit jaar van start
gegaan met 17 vrijwilligers. In het begin van het
jaar was het rustig met de aanmeldingen, maar
dit heeft zich hersteld. In Wageningen was er
veel onrust over de uitvoering van de
Schulddienstverlening in de gemeente
Wageningen. Humanitas is samen met een
aantal andere partijen in Wageningen
uitgenodigd om hierin mee te denken.
Doelstelling van de gemeente is te komen tot een
betere inrichting zodat de bewoners van
Wageningen beter geholpen kunnen worden.
Eind van dit jaar zal meer bekend zijn over de
nieuwe invullen hiervan.
Ook in Ede is het samenspel van de betrokken
organisaties bij schuldhulpverlening nog volop in
ontwikkeling. De problematiek wordt hier vergroot
door bv. taalproblemen bij allochtone inwoners.
Momenteel zijn er voor Thuisadministratie 6 tot 8
koppelingen gerealiseerd.
In Renkum is samen met het bestuur een actie
gestart om de samenwerking met andere partijen
(gemeente, Solidez, Rechtswinkel) te verbeteren.
De verwachting is dit jaar 10 tot 15 koppelingen
te realiseren.

Blz. 4

In Arnhem zijn wij gestart met het meer
promoten van Thuisadministratie. Met name
door gesprekken met wijkteams willen wij het
project duidelijker op de kaart zetten.
Momenteel zijn er circa 25 koppelingen actief.
In 2014 was het project Thuisadministratie
actief in de gemeenten Doesburg en Rheden.
Het jaar werd afgesloten met 15 koppelingen
in Doesburg en 75 koppelingen in Rheden. In
Rheden heeft de gemeente extra subsidie
verleend om aan de sterke groei te kunnen
voldoen. Dit jaar, 2015, heeft de gemeente
Doesburg helaas afgezien van de inzet van
Humanitas Thuisadministratie binnen haar
gemeente. Voor het project betekent dit dat
onze (26) vrijwilligers zich nu allemaal kunnen
inzetten in gemeente Rheden, waar de vraag
toeneemt. We gaan er nu van uit dat er in
Rheden tussen de 80 tot 100 koppelingen
gemaakt gaan worden in 2015.
Tenslotte kunnen wij melden dat wij sinds
januari een ‘eigen’ kantoorruimte hebben in
Wijkcentrum De Poort in Velp. Twee dagen
per week kunnen wij van deze ruimte
gebruik maken. Samen met enkele vrijwilligers die het project en de administratie
ondersteunen hebben wij hier
een vaste plek voor het werk en
voor vergaderingen en
bijeenkomsten met vrijwilligers.
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Thema Eenzaamheid en Isolement
Nederrijn – Tandem
Coördinator: Miek de Jong & Marleen de Vogel

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 meer dan 2
jaar. Maximaal een jaar trekken deelnemer en
vrijwilliger als maatjes samen op. In
uitzonderingsgevallen kan deze termijn verlengd
worden. 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.
Bij elke afronding van een Tandem-traject wordt
met elkaar geëvalueerd wat het de deelnemer en
de vrijwilliger heeft gebracht, waar iemand staat,
en hoe verder. Elke koppeling anders is, zo ook
de afronding ervan. Soms worden maatjes
vrienden (niet de opzet, maar wel fantastisch
mooi). Vaak gaan deelnemers vol moed
zelfstandig verder met nieuwe activiteiten of is
het gelukt eigen netwerk weer te versterken of uit
te breiden. Het afscheid nemen als maatjes is
dan, hoewel lang niet altijd makkelijk, vooral het
vieren van een mooi resultaat.
Steeds vaker weten deelnemers via (in)formele
partners Humanitas Tandem te vinden.
Tandem Renkum-Rhenen-Wageningen
 2014: 37 nieuwe koppelingen
ste
 1 kwartaal 2015: 12 nieuwe koppelingen

Belangrijke doorverwijzers zijn bv. het RIBW
(Regionale Instelling voor Beschermd Wonen),
MEE-Veluwe/Utrecht, vrijwilligerscentrales, GGZ,
welzijnsinstellingen, Vilente, Ouderen adviseurs,
Leger des Heils, en vele anderen.
In Renkum heeft de gemeente gelden
beschikbaar gesteld voor drie koppelingen. De
vraag is echter aanzienlijk groter.

Blz. 5

Dankzij de versterking van het team met
vrijwillig co-coördinator Marleen de Vogel
hebben we nog geen ‘nee’ hoeven te zeggen
tegen nieuwe aanvragen.
In overleg met de gemeente moet een
oplossing gevonden worden.
Wij hebben ook een facebookpagina:
https://www.facebook.com/humanitaswageningen .

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

Het project Contact Houden is er voor mensen
die door een beperking - lichamelijk, mentaal
of licht-verstandelijk - de deur niet meer uit
komen. De bedoeling is dat ze samen met
hun Humanitas maatje activiteiten ondernemen die ze door hun beperking zelf niet
kunnen doen. De koppelingen lopen in
principe één jaar. Na dit jaar wordt geëvalueerd en kan, als de deelnemer dat wil, de
koppeling verlengd worden (dat is het verschil
met andere activiteiten van Humanitas). Als
de vrijwilliger er ook mee instemt kan dezelfde
koppeling gecontinueerd worden. We
hanteren de termijn van één jaar o.a. om de
vrijwilliger op een goede manier afscheid te
kunnen laten nemen.
Contact Houden wordt momenteel alleen in
Wageningen aangeboden. Op dit moment zijn
er 20 koppelingen, waarvan er een aantal
afkomstig zijn van andere maatjesprojecten,
koppelingen die soms al jaren lopen. Dit jaar
willen we zo’n 15 nieuwe koppelingen
realiseren. De coördinatoren Miek de Jong en
Jaap de Korver begeleiden de vrijwilligers
door tweemaandelijkse vrijwilligers
bijeenkomsten en regelmatig contact.
Er wordt dit jaar meer aandacht gegeven aan
PR: folders, pers, informatiemarkt, websites
en bij Startpunt Wageningen (centraal loket
voor alle zorgvragen in de gemeente).
Gebleken is dat de bekendheid van Contact
Houden nog niet erg groot is.
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Thema Eenzaamheid en Isolement
Rijn-IJssel – Vriendschappelijk
Huisbezoek
Coördinator: Bart van de Wateringen & Lisette Ensink

Het uitgangspunt van “Vriendschappelijk
Huisbezoek" is om mensen die behoefte
hebben aan contact met anderen en dit moeilijk
zelf kunnen organiseren, hierbij een steuntje in
de rug te geven.
De vrijwilliger stimuleert de deelnemer om
nieuwe contacten op te bouwen, oude
contacten zo mogelijk weer op te pakken en om
activiteiten te ontplooien.
De vrijwilliger en de deelnemer bespreken
samen de verwachtingen en de inhoud van het
contact (gesprek, samen iets doen e.d.). Ook
maken ze afspraken over tijdstip en frequentie.
Meestal gaat het om tweewekelijks contact
gedurende een jaar.

Deze vinden één keer per maand plaats in
Arnhem, Dieren, Doesburg en Velp (2 locaties) volgens een vooraf afgesproken
rooster per locatie De gesprekken gaan over
levensthema’s zoals omgaan met het ouder
worden, vriendschap, afscheid en verlies,
eenzaamheid, 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 óf bijvoorbeeld over
de rol die kunst in iemands leven speelt of
speelde. De deelnemers kiezen in zelf het
gespreksonderwerp. De gespreksgroepen
worden begeleid door geschoolde vrijwilligers.

Rijn-IJssel - Steun bij Verlies
Coördinator: Olivia Sprock & Lucianne Le Coultre

Vriendschappelijk Huisbezoek wordt
aangeboden in Arnhem. Er zijn twee
coördinatoren, één in Arnhem Noord en één in
Arnhem Zuid. Samen heeft het project op dit
moment 32 vrijwilligers. Er zijn 39 actieve
koppelingen.
Aan de bekendheid van het project wordt o.a.
gewerkt door adverteren in wijkbladen en door
samenwerking met de gemeentelijke wijkteams.
De toestroom van deelnemers is haperend. En
nieuwe vrijwilligers zijn (altijd) zeer welkom.

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

Het project Zingeving & Inspiratie organiseert
gespreksgroepen voor 55+’ers. Vorig jaar
hebben wij het aantal gespreksgroepen uit
kunnen breiden tot vijf. Ook dit jaar zijn er weer
vijf gespreksgroepen gepland.
.

Blz. 6

Ieder mens komt in het leven in aanraking met
verlies. Verlies van een dierbare door de
dood. Maar ook verlies door scheiding of
verlies van gezondheid kunnen tot een
rouwproces leiden.
Vrijwilligers bieden, op grond van hun eigen
ervaring en scholing, mensen steun in het
rouwproces en lopen hierin een eindje mee.
Deze 'steun' wordt geboden in de vorm van
individuele gesprekken met de deelnemer of
door telefonisch contact. Hierbij is geen
sprake van therapeutische begeleiding.
Belangrijk is dat de vrijwilliger uit eigen
ervaring weet wat het betekent om met een
dergelijk groot verlies verder te moeten
leven, bereid is om te luisteren en de privacy
van de bezoekvragers weet te waarborgen.
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Bericht van de besturen
Splitsing
In 2014 is in een projectgroep nagedacht over
de toekomst van de afdeling Rijn-IJssel.
Samen met District Oost van Humanitas is
door een gedegen analyse uitgevoerd. Op
basis hiervan is besloten de afdeling in
tweeën te splitsen.
In april dit jaar is de volgende verdeling
afgesproken:
 Het westelijk deel, met de gemeenten Ede,
Renkum, Rhenen, Veenendaal, en
Wageningen, gaat verder als afdeling
Nederrijn.
 Het oostelijk deel, met de gemeenten
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar,
behoudt de naam
Toekomstplannen:
Rijn-IJssel.
Het jaar 2015 zal voor
beide afdelingen in het
teken staan van het
behouden en verder
uitbouwen van de
bestaande activiteiten.
Ook moeten de besturen
nog meer op sterkte
worden gebracht.
Gelukkig krijgen we
positieve reacties op
onze werving hiervoor.

Twee frisse vernieuwde besturen gaan zo,
samen met de coördinatoren en de
vrijwilligers, werken aan een verdere uitbouw
van onze activiteiten. Door de vele
decentralisaties binnen het overheidsbeleid
ontstaan nieuwe kansen voor vrijwilligersorganisaties als Humanitas, die willen we
verzilveren. Een ander plan is
om elkaar ook informeel te
Voor de toekomst zien we kansen
ontmoeten. Een mogelijkheid
om onze activiteiten uit te breiden,
waar aan gedacht wordt is het
bijvoorbeeld onder het thema
organiseren van een
detentie kan worden nagedacht over
startbijeenkomst voor het
het begeleiden van kinderen van
seizoen 2015/2016. Hierover
moeders die in detentie zitten.
zullen we u nader informeren
Daarnaast willen we in 2016 graag
nadat op dit punt besluiten zijn
meedoen met de activiteit Kindergenomen.
VakantieWeken, die vanuit het
District wordt ingevuld.
Vanuit het domein Jeugd kan worden
voortgebouwd richting nieuwe
gemeenten en richting een jeugd
brede aanpak, gesprekken hierover
lopen al met een aantal gemeenten.

Samenwerking
Rijn-IJssel en Nederrijn
Vanuit het thema Thuisadministratie
gaan nu elk op eigen
wordt nagedacht over het
benen verder, maar dat
organiseren en bemensen van
betekent niet dat we
financiële cafés of –huiskamers, dit
elkaar links laten liggen.
in samenwerking met andere spelers
Nee, twee maal per jaar
in het sociaal domein.
organiseren we een bijeenkomst of activiteit
waarin we samen nadenken over thema’s van
waaruit we elkaar kunnen inspireren en
versterken.
In dit kader hebben we in mei 2015 een eerste
‘hei’-dag gehouden. Hieruit hebben we 10
gouden regels gehaald. In het najaar volgt
dan een tweede ‘hei’-dag om hierop verder
voort te borduren.
Blz. 7

We wensen iedereen een
creatieve, inspirerende toekomst
toe binnen één van de
verschillende thema’s en
domeinen van Humanitas.
Pieter-Jan Veenstra
voorzitter afdeling Rijn-IJssel
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Bericht van de besturen
Daar zit je dan.
Net voorzitter geworden van de
afdeling Nederrijn en dan vragen ze je
al om een stukje voor de Nieuwsbrief
te schrijven. Na eind vorig jaar met
pensioen te zijn gegaan had ik me aangemeld
als secretaris voor de nieuw te vormen
afdeling Nederrijn. Het tot stand komen van
de afdeling Nederrijn na een splitsing van
afdeling Rijn-IJssel is op de al beschreven
door Pieter Jan Veenstra, mijn collega
voorzitter van Rijn-IJssel.
De afgelopen maanden hebben vooral in het
teken gestaan van:
• nieuwe bestuursleden zoeken
• het eigen maken van de Humanitas
werkwijze

Want daar gaat het uiteindelijk om: dat zij in
staat zijn om mensen te helpen, die om wat
voor redenen dan ook daar een tijd
ondersteuning voor nodig hebben.
Graag wil ik ook van deze gelegenheid
gebruik maken om een oproep te doen voor
nog een drietal bestuursleden. Er zijn nog
vacatures voor: secretaris, bestuurslid Jeugd
en bestuurslid Tandem/Contact Houden. Wat
we zoeken zijn mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en affiniteit met maatschappelijke
hulpverlening in allerlei vormen.
Wat hebben wij te bieden?
• je helpt mee om maatschappelijke
ondersteuning te kunnen blijven bieden aan
mensen die dat nodig hebben
• training voor nieuwe bestuursleden

• het leggen van contacten met in eerste
instantie onze coördinatoren en vervolgens
alle belanghebbenden in het maatschappelijke veld, zoals beleidsambtenaren,
wethouders, etc.
• het kijken naar samenwerkingsverbanden
met andere beroeps- en vrijwilligersorganisaties.
Een en ander gaat dan gepaard met de
nodige opstart problemen, maar inmiddels zijn
wij al met vier bestuursleden. Met volle
overgave zijn wij actief om op de achtergrond
ondersteuning te bieden aan de coördinatoren
en vrijwilligers.

• je maakt deel uit van een enthousiast team
Voor meer informatie over de afdeling
Nederrijn, kijk op de website van Humanitas:
http://www.humanitas.nl/afdeling/nederrijn.
Rest mij nog om iedereen te bedanken voor
zijn of haar betrokkenheid
en/of inspanning voor
Humanitas in wat voor
vorm dan ook.
Rien van Doorn
Voorzitter afdeling Nederrijn

Bestuur afdeling Nederrijn:

Bestuur afdeling Rijn-IJssel:
Voorzitter

Pieter Jan Veenstra

Voorzitter

Rien van Doorn

Secretaris

vacature

Secretaris

vacature

Financiën

Thijs Sellmeijer

Financiën

Theo van der Valk

Bestuursleden

José Lammertink
Lilit Casparyan,
Henk Steenmans

Bestuursleden

Jaap van den Broek
2 vacatures

Algemeen Coördinator

Esther Fidder

Algemeen Coördinator

Angelica Obino

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Humanitas
afdelingen Nederrijn en Rijn-IJssel, en wordt
gestuurd aan leden, vrijwilligers, coördinatoren
en andere geïnteresseerden.
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