Humanitas afdeling Nijmegen en omstreken
Humanitas Nijmegen e.o. is er voor mensen die het
om uiteenlopende redenen niet in hun eentje
redden.
Ze vinden steun in onze activiteiten, zoals
Ondersteunend Contact / Doorbreking Isolement of
Thuisadministratie.

Humanitas afdeling Nijmegen e.o. is onderdeel van de landelijke vereniging
Humanitas
Bij Humanitas zijn jaarlijks 22.000 vrijwilligers actief. In ruim 700 projecten
ondersteunen zij 60.000 mensen, zodat die opnieuw de regie over hun eigen
leven kunnen voeren.
Respect voor elkaar, vraaggericht, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen, dat zijn de centrale
waarden voor het werk van Humanitas. Organisatorisch doet zij dit vanuit 90
lokale en regionale afdelingen, ondergebracht in 5 districten (de afdeling
Nijmegen e.o. valt onder district Oost). Het hoofdkantoor van Humanitas is
gevestigd in Amsterdam.
Alle informatie over Humanitas vindt u op www.humanitas.nl.

De hulp die geboden wordt, is tijdelijk van karakter.
Onze vrijwilliger komt bij de deelnemer thuis, dus
in de eigen, vertrouwde omgeving.
Humanitas-vrijwilligers werken zelfstandig vanuit
de Humanitas- waarden als respect voor elkaar,
vraaggericht, gelijkwaardigheid en
verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het
samenleven met anderen.
De hulp die Humanitas biedt, is kosteloos en in
principe voor de periode van maximaal één jaar.
In overleg met de deelnemer wordt bekeken of
verdere hulp wenselijk is.
Ons werkgebied omvat de gemeentes Nijmegen, Berg en Dal,
Heumen, Mook-Middelaar, Beuningen en Wijchen .
Contact
Humanitas afd. Nijmegen e.o.
secretariaat:
 06-86 49 14 14
 nijmegen@humanitas.nl
Meer informatie?

www.humanitas.nl/afdeling/nijmegen-en-omstreken

Thuisadministratie
het op orde brengen van de administratie
Humanitas Nijmegen kent sinds 2007 de activiteit
Thuisadministratie.
Onze hulp richt zich op mensen die om
uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld door een
overlijden van de partner (die de administratie
deed), door een scheiding, door langdurig verblijf in
het ziekenhuis of door andere oorzaken, de greep op
hun administratie kwijt zijn geraakt. Soms zijn
inkomsten en uitgaven niet in balans.
Gedurende maximaal één jaar wordt door een
vrijwilliger hulp geboden bij het op orde brengen van
de administratie. Ook bij mensen met schulden, als
voorbereiding op schuldhulp-verlening (SHV).
Het hele jaar door kan men zich opgeven voor hulp,
maar ook als vrijwilliger. De coördinator maakt met
jou een afspraak en maakt dan vervolgafspraken.
Voor wie hulp zoekt: bel voor informatie of voor
aanmelden op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 17.00
uur via 06-27 58 05 52.
Meer informatie vragen kan ook per mail:
nijmegen@humanitas.nl

Ondersteunend Contact / Doorbreking Isolement
Maatjescontact om mensen uit hun isolement te halen
Humanitas kan voorzien in een maatje. Voor mensen die zich
alleen voelen, met anderen willen praten, buiten de deur willen
komen of anderszins weer actief willen worden, maar dat
niet durven. Vrijwilligers van Humanitas Ondersteunend
Contact bieden graag ondersteuning met als doel dat je na
ongeveer een jaar weer steviger in het leven staat.
Een tijdelijk maatje is er ook voor wie door een opeenstapeling
van factoren in een sociaal isolement is geraakt of dreigt te
De vrijwilliger ondersteunt je bij het doorbreken van je
en coacht waar mogelijk bij de opbouw van een eigen sociaal
netwerk. Deze ondersteuning is er ook voor wie behandeld of
opgenomen is geweest (ziekenhuis, GGZ, Verslavingszorg, etc.)
en als gevolg daarvan zich buiten de samenleving voelt staan
weer aansluiting zoekt.
Onze vrijwilligers bieden ook één-op-één steun bij het
van een verlieservaring. Het kan hierbij gaan om het verlies
een partner, kind, ouder, vriend(in) of om het verlies van
gezondheid, werk etc.
Voor meer informatie en aanmelden (voor hulp, maar ook als
vrijwilliger):
Bellen: dinsdag van 13.00-16.00 uur:
06-44 36 06 36
donderdag van 13.00-16.00:
06-49 75 80 11
Mailen: nijmegen@humanitas.nl

Wie liever gebruik maakt van de mogelijkheid om online,
vertrouwelijk en anoniem te chatten verwijzen wij naar
‘Humanitas Chat’  www.hetluisterendoog.nl

