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HULP VAN HUMANITAS VAN MENS TOT MENS
Ook in 2018 is Humanitas in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen met veel enthousiasme actief ten behoeve van mensen die tijdelijk
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij bieden ondersteuning aan mensen die, met wat hulp, iets willen veranderen aan hun
situatie. Humanitas is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie, en wij werken vanuit een aantal belangrijke waarden:
•
•
•
•

We vinden dat mensen zelf de regie moeten houden over hun leven;
We nemen in onze samenleving verantwoordelijkheid voor onszelf en voor een ander;
We werken op basis van gelijkwaardigheid;
We werken vraaggericht en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Humanitas werkt kleinschalig, laagdrempelig en persoonlijk. De contacten zijn van mens tot mens en worden lokaal georganiseerd.
Vanuit de landelijke organisatie is er een gericht scholingsaanbod, dus de vrijwilligers weten waar zij mee bezig zijn en ook waar hun
grenzen liggen. Zij kunnen de hulpvragers zo nodig doorverwijzen naar professionele hulpverlening. Er is een goede samenwerking met
andere vrijwilligersorganisaties, met de gebiedsteams in de beide gemeenten en ook met de gemeente zelf. De activiteiten van
Humanitas worden door gemeentes en sponsoren gefinancierd.
DEELNEMERS

ONDERSTEUNING IS TIJDELIJK

De mensen die om hulp vragen noemen we
“deelnemers”. Zij nemen vrijwillig deel aan
de activiteiten van Humanitas. Hoe veelzijdig die activiteiten zijn leest u in deze
krant. Het varieert van hulp bij de Thuisadministratie tot rouwverwerking, van
klussendienst tot kindervakantieweken.
Humanitas komt in actie wanneer
mensen aangeven het niet meer zelf te
kunnen. Het kan zijn dat de administratie
te chaotisch is geworden waardoor schulden dreigen. Of dat iemand plots alleen is
komen te staan en niet weet hoe hij
formulieren moet invullen. Soms biedt
een vrijwilliger van Humanitas dat extra
paar oren, bij een ingewikkeld gesprek
met een dokter of met een instantie. Het
streven van Humanitas is niet om het
even op te lossen voor de mensen, maar
om de hulpvragers te leren hoe ze het zelf
weer kunnen.

De ondersteuning van Humanitas is in
principe tijdelijk. Wanneer mensen weer
overzicht hebben, vaardigheden hebben
aangeleerd of zaken hebben verwerkt
neemt de vrijwilliger afscheid.
Het doel van de ondersteuning is immers
dat de deelnemer zichzelf weer kan
redden, alleen, of anders met hulp uit het
eigen sociale netwerk. Soms ook is
verdere ondersteuning door een
beroepskracht wenselijk.
Humanitas werkt volgens het tandemprincipe: de deelnemer zit voorop en
stuurt. Hij beslist dus ook welke kant hij
op wil. De vrijwilliger zit achterop en
trapt een poosje mee, om het wat lichter,
wat makkelijker te maken.
De vrijwilliger denkt soms mee wat een
goede koers zou kunnen zijn.
Is er sprake van eenzaamheid, dan

denken we mee over lokale mogelijkheden waar de deelnemer gebruik van
kan maken. Of is leren skypen met
familie die ver weg woont, misschien een
mogelijkheid?

Er zijn grenzen aan de ondersteuning die
Humanitas kan bieden. Vrijwilligers
verrichten bijvoorbeeld geen verpleegkundige handelingen. Daarvoor zijn in
onze ogen beroepskrachten nodig.

Wanneer iemand om welke reden ook
niet alleen naar buiten durft, maar dat
wel wil leren, kan een vrijwilliger van
Humanitas een tijdlang een soort van
maatje zijn en mee gaan wandelen,
winkelen of op een ander manier erop uit
gaan. Maar ook hier is onze
ondersteuning er altijd op gericht dat
iemand het weer zelf kan of durft.

VRIJWILLIGER WORDEN?
In deze krant leest u over de
uiteenlopende activiteiten van Humanitas.
Wie weet voelt u zich hiertoe aangetrokken
en wilt u vrijwilliger worden binnen een
van onze activiteiten? Neemt u dan
vooral contact op om te overleggen wat
de mogelijkheden zijn.
T: 06-10595106
E: nw-friesland@humanitas.nl

HET BLIJFT VRIJWILLIGERSWERK
Onze vrijwilligers zijn mensen met hart
voor hun medemens, met tijd en met
gezond verstand. Zij kunnen veel, maar
kunnen (en mogen) niet alles.
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Voor meer informatie bel 0517 - 854760
of stuur een mail naar info@defuke-administratie.nl
Zuiderhaven 6A 8861 XB Harlingen

LACHENDE KOE HARLINGEN

LACHENDE KOE HARLINGEN IS GEVESTIGD IN HET GEZELLIGE STADCENTRUM
VAN DE BRUISENDE STAD HARLINGEN.
Voorstraat 12 | 8861 BK Harlingen | T: 0517 412 918 | info@dekoeharlingen.nl

www.delachendekoegroep.nl

Massage is een weldadige ondersteuning voor je lichaam en ziel. In onze dagelijkse hectiek
vergeten we onszelf vaak. Naast het doen ontspannen van je spieren is massage een prettige
aanraking en bewustwording van je lichaam en geest. Het is beste wat je jezelf of een ander
cadeau kan doen.
Irene Lopes-van Windt • Pieter Sjoerd Gerbrandystraat 1 • 8862 BN Harlingen • tel: 06 38237685
email: lamanmassage@ziggo.nl • www.lamanmassagepraktijk.nl

www.jtg-grondengroenwerk.nl

Nieuwe Vissershaven 11 | 8861 NX Harlingen
0517 – 41 78 05 | info@wierdabv.nl | www.wierdabv.nl

Kimswerd | T. 0517 - 64 17 66 | www.akkerbouwbedrijfhogenhout.nl

Hét adres voor lekkere Friese aardappelen!
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Een uurtje
per week
iemand helpen
Humanitas Noordwest-Friesland Friesland heeft ruim 80
vrijwilligers in 8 activiteiten. Zij werken in verschillende
groepen al naar gelang de activiteit die wordt verricht. In
deze krant komen alle bestaande activiteiten aan bod.
Humanitas ontwikkelt steeds nieuwe activiteiten. Daardoor
hebben we steeds meer vrijwilligers nodig. De gemiddelde
vrijwilliger bestaat niet. Zo is de vrijwilliger voor het
Maatjesproject, waarin een vrijwilliger wordt gekoppeld aan
een deelnemer, een heel andere figuur dan de vrijwilliger bij
de Thuisadministratie die mensen helpt uit de financiële
narigheid te komen. Mannen en vrouwen, ouderen en
jongeren voor iedereen is er wel een taak bij Humanitas. Al
was het maar een uurtje per week iemand helpen.
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HET MAATJESPROJECT EN VOOR ONDERSTEUNING VAN MANTELZORGERS.
In 2018 willen we binnen het thema eenzaamheid een impuls geven aan de
activiteiten Maatjesproject en Ondersteuning mantelzorgers. Hiervoor zoeken
we altijd weer nieuwe vrijwilligers. Elke aanvraag is weer anders. Er zijn veel
vrijwilligers nodig. Willen we in kunnen gaan op een grote verscheidenheid
aan hulpvragen, dan hebben we ook vrijwilligers nodig met uiteenlopende
kwaliteiten. De vrijwilliger die met een vrouw uit Syrië de (nog) vreemde
nieuwe woonplaats leert verkennen, is een andere persoon dan de vrijwilliger die met een dementerende oudere klassieke muziek gaat beluisteren. Of
de vrijwilliger die met de deelnemer lekker uit fietsen gaat of gezellig gaat
winkelen.

DE HUMANITAS
WAARDEN

HET WERKGEBIED VAN
HUMANITAS NW-FRIESLAND :

ONZE ACTIVITEITEN ZIJN GEBASEERD
OP DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN:
• Regie behouden over eigen leven
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Verantwoordelijkheid nemen voor
jezelf en voor anderen
• Vraaggericht werken

HOE WERKEN DE VRIJWILLIGERS
Vragen om hulp komen binnen bij Humanitas via de telefoon of per e-mail.
De vragen worden zo snel mogelijk
doorgespeeld naar de coördinator van een activiteit. Deze doet een intake bij
een mogelijke deelnemer thuis. Welke hulp is nodig en wat voor persoon kan
deze hulp leveren. De coördinator maakt vervolgens een match of koppeling
tussen de deelnemer en een vrijwilliger. Daarvoor is het nodig dat de coördinator van Humanitas - ook een vrijwilliger - de vrijwilligers goed kent. Het is
logisch dat er een intensief gesprek tussen coördinator en vrijwilliger
tevoren heeft plaats gevonden. Uiteindelijk gaat de vrijwilliger alleen van
start bij de deelnemer.
Tevoren is door de coördinator bepaald wat er nodig is en waar de grenzen
voor de vrijwilliger in zicht komen.

ALLEEN MAAR TOCH LID VAN EEN TEAM
De vrijwilliger werkt alleen in een gezin of bij een deelnemer. Dat is onvermijdelijk. Maar hij of zij kan toch altijd terug vallen op de organisatie Humanitas. De coördinator van een werkgroep kent de thuis-situatie van de deelnemer en kan advies geven wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of wanneer
feedback nodig is. Ook zal de coördinator mee beoordelen wanneer het
moment gekomen is
dat de deelnemer de
problemen weer alleen
aanpakt of wanneer er
andere hulp moet
worden gezocht.
Daarnaast komen de
vrijwilligers in hun
werkgroep een paar
keer per jaar bijeen om
informatie en ervaringen uit te wisselen.

SCHOLING IS BELANGRIJK
Bijscholing voor onze vrijwilligers is een must. Deze scholing wordt verzorgd
door het district Noord Nederland van Humanitas. Niet alleen de deelnemers
hebben er baat bij dat de vrijwilliger zich ontwikkelt. Ook voor de persoonlijke groei van de vrijwilliger is de bijscholing belangrijk. Nieuwe inzichten op
het gebied van de hulp komen aan de orde. Maar de vrijwilliger toetst ook de
eigen inzichten aan die van anderen. Zo komt de vrijwilliger in contact met
anderen met dezelfde interesses en ontwikkelt zich verder. De vrijwilliger is
verzekerd en er wordt een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag)
gevraagd.

MARJO RAUCH
Oud Rabobank-medewerker
en vrijwillliger Humanitas
Thuisadministratie

Opnieuw actief met cliënten en geldzaken
Toen ik op 1 januari 2016 met vervroegd pensioen ging - ik werkte ongeveer 25 jaar bij de
Rabobank, de laatste jaren als adviseur
particulieren vanuit Franeker - wilde ik wel
actief blijven. Kort daarna nodigde de bank
mij uit voor een presentatie van Humanitas
Thuisadministratie. Dat is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt om hun financiën op orde te krijgen. Via de Rabobank
Foundation, een maatschappelijk fonds, is
de Rabobank daar partner van. Na deze presentatie heb ik de knoop doorgehakt en gezegd dat ik dat wel eens wilde proberen.
Waar gaat het om? Om zodanig inzicht te
bieden in inkomsten en uitgaven dat mensen
zelf weer controle krijgen over hun geldzaken.
Bijvoorbeeld door te helpen bij het invullen
van formulieren of belastingzaken en om oplossingen te vinden voor soms echt problematische schulden.
Er wordt mij door de coördinator een hulpvraag gesteld. Vaak hebben mensen via-via
gehoord dat Humanitas kan helpen. Ook het

“Mensen helpen om hun
financiën op orde te
brengen. Wat geeft dat
een voldoening!”

gebiedsteam van de gemeente benadert ons regelmatig over cliënten. Als mij dat wat lijkt, neem ik de
de case aan en benader ik de hulpvrager. Eerste stap
is de administratie op orde brengen en mij verdiepen in het financiële plaatje. De vraag om hulp is heel
divers. Je komt bij heel verschillende individuen en
gezinnen terecht. Soms werk ik met vijf, op dit moment heb ik drie cliënten, maar dat kan morgen
weer anders zijn. Voor de één ben ik intensief aan
de slag, bij een ander kom ik maar sporadisch.
Voorwaarde: mensen moeten willen meewerken en
zich houden aan de afspraken.
Voor oplossingen zijn zij bij mij aan het juiste adres.
Ik was in mijn banktijd ook al erg van de overzichten.
Bijvoorbeeld met Exel-documenten: groene vakjes
waar het goed gaat en rode vakjes waar nodig iets
moet gebeuren. Dat geeft direct inzicht. Maar ik heb
door dit werk ook veel geleerd. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat je kwijtschelding kunt vragen van
de rente van een schuld bij de deurwaarders of zelfs
finale kwijting. Ook ontdek je welke “potjes” er zijn
om mensen te ondersteunen. Éen keer zat ik ook
met een cliënt tegenover oud-collega's van de bank
om te bespreken wat er met de hypotheek mogelijk
was.
Onze grootste uitdaging is de cliënt schuldenvrij én
zelfredzaam te krijgen. Als je dat bereikt, heb je iets
fantastisch gerealiseerd en daar geniet ik van.
Ik had nooit verwacht dat ik dit zo leuk zou vinden!
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De DEELNEMER
aan het woord
“Iedere keer als de postbode
langskwam, dook ik weg.
Toen ik ook de telefoon niet
meer opnam, nam de gemeente
contact op met de Thuisadministratie.
Vrijwilliger Kees kwam langs.
Binnen drie maanden hadden
we samen mijn administratie
bijgewerkt!”

Hulp bij ongeopende post
Humanitas krijgt het steeds drukker met hulp aan mensen in financiële
nood. Vrijwilligers zorgen dat zij hun post weer open durven maken.
ZE KON DE ELLENDE NIET MEER
OVERZIEN.
Toen de 55-jarige vrouw uit Franeker haar
uitkering kwijt raakte en ook nog eens
een forse boete aan de gemeente moest
betalen, raakte ze verlamd door machteloosheid. De schulden stapelden zich op,
net als de stapel ongeopende post. 'De
druk was zo groot, ik zag het niet meer
zitten', zegt de vrouw. Via het maatschappelijk werk kwam ze terecht bij een
vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie. Deze werkgroep helpt mensen
met het scheppen van orde in hun financiële administratie. 'De vrijwilliger helpt
bij het bedenken van een voor de deelnemer hanteerbaar systeem voor de
administratie. Ze blijven verantwoorde-

lijk voor hun eigen boekhouding, wij
nemen niks over'. Inmiddels heeft de
Franeker vrouw geen stress meer van de post.

'IK LOOP WAT VROLIJKER NAAR DE
VOORDEUR'
De vrijwilliger hielp haar door de stapel
enveloppen en bracht haar in contact
met een bewindvoerder. 'Wij helpen tot
mensen weer zelfredzaam zijn. Brengen
rust in de administratie.' Het aantal
mensen in dat aanklopt bij Humanitas
Thuisadministratie is de afgelopen twee
jaar sterk gegroeid. Gemiddeld hielpen
de vrijwilligers jaarlijks rond de 180
mensen. In 2016 waren dat er 230 en in
2017 254 en nu loopt de teller voor dit jaar
al weer op. Hiervan kunnen de meeste
personen zichzelf inmiddels weer redden.
' Dit is ook het beeld bij vrijwel alle
tachtig lokale afdelingen van Humanitas.
'Een derde van de huishoudens heeft
betalingsachterstanden, ruim 10 procent
kampt met problematische schulden.'

In NW Friesland loopt
het de 30 vrijwilligers
bijna over de
schoenen.
De crisis is een belangrijke oorzaak van
de toegenomen hulpvraag. Daarnaast
komen mensen sinds de gemeenten in
2012 verantwoordelijk werden voor
schuldhulpverlening minder makkelijk
in aanmerking voor sanering.
'Wij kunnen deze mensen inzicht geven
in hun inkomsten en uitgaven, maar zijn
geen schuldsaneerders.' In NW Friesland
loopt het de 30 vrijwilligers bijna over de

schoenen. Coördinatoren Griet Postma en
Jan Metselaar hebben meerdere intakes
per week. De hulpvragers zijn doorverwezen door maatschappelijk werk, de
gebiedsteams, sociale dienst, de Nederlandse Kredietbank en door de GGZ. 'Wij
hebben structureel meer vrijwilligers
nodig', zegt Postma. 'Een wachtlijst past

HULP BIJ THUISADMINISTRATIE
Het oppakken van de financiën of
administratie is niet altijd makkelijk.
Door omstandigheden kunnen
mensen het overzicht kwijtraken. Als
iemand bijvoorbeeld weinig inkomen
heeft, gaat scheiden of de baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er
dozen vol bankafschriften worden
opgeborgen en rekeningen blijven
liggen. Mensen blijven vaak veel te
lang rondtobben. Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor hen. Een
vrijwilliger helpt de financiële zaken
op orde te brengen en te houden.
Samen wordt een overzicht gemaakt
van de administratie, de inkomsten en
uitgaven. Ook wordt hulp geboden de
weg te vinden bij instanties en wordt
nagegaan waar
mensen recht op hebben. Zodat ze
weer controle krijgen en zelf verder
kunnen.

THUISADMINISTRATIE KAN HELPEN
ALS:
• Mensen ondersteuning nodig hebben
om de administratie te ordenen.
• Behoefte bestaat aan overzicht en
inzicht.
• Mensen moeite hebben om de
administratie zelf te beheren.
• Mensen betalingsachterstanden
hebben.
• Mensen een traject van schuldhulpverlening willen voorbereiden.

niet bij Humanitas, daarvoor zijn de
problemen van de mensen vaak te groot.
Bovendien kan hulp vaak geen dag
wachten, anders stapelt zich schuld op
schuld. In Harlingen, Franeker en Sint
Anna-parochie houdt de Thuisadministratie inloopspreekuren (zie kader pag. 11).

• Mensen gemotiveerd zijn om hun
situatie te veranderen.

HOE WERKT HET?
Mensen melden zich zelf aan bij
Humanitas. Dat kan telefonisch of per
e-mail. Ook gebeurt het vaak dat
instanties naar Humanitas doorverwijzen. In toenemende mate gebeurt dat
door de gebiedsteams. Het eerste
contact is met de coördinator. Deze
inventariseert de problemen. Hij
bespreekt de vraag om hulp en kijkt
we hoe wij iemand kunnen ondersteunen. Vervolgens zoekt hij daar de
goede vrijwilliger bij.
Die gaat dan samen met de
deelnemer aan de slag om overzicht te
krijgen in de administratie. Onze
vrijwilligers doen dat met plezier en
zijn hiervoor opgeleid. We gaan na wat
iemand nodig heeft en zorgen dat zij
zelf verder kunnen.
Na een korte tijd voelen veel mensen
zich al enorm geholpen en opgelucht.
Na een langere periode kunnen zij
vaak zelfstandig verder.

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING:
Indien u meer informatie wenst of
ondersteuning wilt, kunt u contact
opnemen met een coördinator:
Griet Postma 0517-393007
Jan Metselaar 058-2542654
ondersteuningnwf@gmail.com

Humanitas Noordwest-Friesland ___________________________________________________

5

Kinderactiviteiten Humanitas
voorzien al jaren in een behoefte
KINDERVAKANTIEWEKEN
Humanitas organiseert ieder jaar in de
zomer kindervakantieweken. De afgelopen jaren hebben jaarlijks gemiddeld
30 kinderen uit NW Friesland aan deze
kampen deelgenomen.

opgeeft de volledige naam en geboortedatum. Na ontvangst van uw opgave
neemt de coördinator contact met u op
voor de definitieve aanmelding.
Deelname is niet altijd verzekerd, want
het aantal plaatsen is beperkt.

VOOR WIE?

WAT KOST HET?

De vakantieweken zijn bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12
jaar die anders niet met vakantie kunnen
gaan om financiële, sociale of medische
redenen. Er wordt met individuele
behoeften rekening gehouden en het
programma wordt afgestemd op de
leeftijd van het kind.

De kosten van de kindervakantieweken
bedragen voor Humanitas € 240,00 per
kind per week. Van de ouders van de
kinderen uit het werkgebied van
Humanitas Noordwest Friesland wordt
naar draagkracht een bijdrage gevraagd
met een minimum van € 30,00 per kind
per week.

HOE ZIET HET VAKANTIEKAMP ER UIT?

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE?

Een kindervakantiekamp duurt van
zondag tot en met zaterdag, en voor de
jongste groep tot en met vrijdag. De
kampen worden gehouden in
verschillende kampeerboerderijen in de
Friesland en Drenthe in de buurt van
bossen en in een omgeving geschikt voor
verschillende buitenactiviteiten. Het
programma van de vakantieweken zit vol
met leuke en spannende activiteiten.
Denk aan speurtochten, hutten bouwen
in het bos, spel en sport, creatieve activiteiten zoals knutselen en schilderen,
kampvuur, disco, enzovoort. Maar ook
samen opruimen en schoonmaken!

Neem contact op met:
Jens Groot-van Ginhoven
0517-395587/ 06-40426468
jensvanginhoven@gmail.com of
Lia Kolk 06-51405974
l.kolk@home.nl

WANNEER?
Meestal vinden de vakantieweken plaats
in de eerste twee weken van de schoolvakantie.

BEGELEIDING EN VERZORGING.
De vakantieweken worden geleid door
ervaren vrijwilligers, die de kinderen
begeleiden bij de activiteiten, de maaltijden verzorgen en zorg dragen voor een
leuke ontspannen sfeer. Als norm wordt
één begeleider op vijf kinderen
gehanteerd.

HOE KAN IK MIJN KIND AANMELDEN
VOOR EEN VAKANTIEKAMP?
Het is noodzakelijk om uw kind vóór 1
april aan te melden.
U kunt dit doen bij de coördinator.
U moet in de aanmelding duidelijk
vermelden: uw eigen naam, adres,
telefoonnummer en van elk kind dat u

VOLDAAN GEVOEL………
Brenda is vrijwilliger bij de
Kindervakantieweken. Zij zet zich in
om kinderen die anders niet op
vakantie kunnen een fijne week te
bezorgen. “Het werk geeft je een voldaan gevoel, vooral als je blije gezichten
van de kinderen ziet. De bijzondere
dingen die we doen en de uitstapjes
die we maken, dat maakt de week zo
speciaal voor de kinderen. Ook voor de
leiding is het een fijne week. Je werkt
met leuke mensen en bouwt echt
vriendschappelijke contacten op.”

HUMANITAS SINTERKLAASAKTIE
Humanitas zorgt ieder jaar dat er
voor kinderen van ouders met een
smalle beurs toch een cadeau is.
Zo konden in 2016 230 kinderen blij
gemaakt worden en in 2017
zelfs bijna 300 kinderen!!!
Niet alle ouders
hebben geld om
Sinterklaascadeaus
voor hun kind(eren)
te kopen. De Humanitas
Sinterklaasactie regelt voor elk kind
een cadeautje. Vrijwilligers kopen
een cadeautje. Uiteraard passen de
cadeautjes bij de leeftijd en de
geslacht van het kind.
Vrijwilligers brengen
de cadeautjes
thuis. Die aandacht
zorgt voor een extra
feestelijk tintje en
het kind heeft
meteen iets leuks te
vertellen op school. Zo
krijgt elk kind een fijne sinterklaasavond. De Humanitas Speelgoedactie
is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 10
jaar.

AANMELDINGEN
De Sinterklaasactie wordt afgestemd
met andere initiatieven in de regio.
Aanmeldingen komen vaak binnen
via de gebiedsteams of door tips van
particulieren.

AANMELDEN OF MEER
INFORMATIE?
Neem contact op met:
Jens Groot-van Ginhoven
0517-395587 / 06-40426468
jensvanginhoven@gmail.com
of Lia Kolk 06-51405974
l.kolk@home.nl

BAS KAN OOK MEEDOEN IN HET KRINGGESPREK OVER VAKANTIES!!!!!

De vakantiekampen van afdeling NW Friesland
worden mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Stichting Het Klaarkampster
Weeshuis, Franeker.

Bas is 10 jaar. Toen de juf op school vorig jaar in het kringgesprek bij het begin van het
schooljaar vroeg hoe de vakanties waren geweest, kon Bas wel door de grond zakken.
Hij moest thuis blijven omdat zijn moeder geen geld had voor een vakantie. Gelukkig
is het dit jaar anders! Nog steeds leeft zijn moeder van een uitkering, maar zij heeft
hem aangemeld voor de kindervakantie-weken van Humanitas. En hij kreeg een
plaatsje. Er worden trouwens nooit kinderen geweigerd als de financiën ontbreken.
Hij ging een weekje naar Bakkeveen in een kampeerboerderij. Best spannend.
Allemaal vreemde kinderen. Maar door de activiteiten en het samen slapen op de
slaapzaal leerde hij de andere kinderen gauw kennen. Omdat het mooi weer was zijn
ze twee keer naar het zwembad in Bakkeveen geweest. Er was veel sport en spel. En
natuurlijk samen keetschoppen bij het naar bed gaan. Gelukkig heeft hij de telefoonnummers van de anderen om verder contact te houden. En als de school weer begint
kan hij ook meedoen. Zijn jullie op vakantie geweest, zal de juf vragen. Zeker zal Bas
zeggen. In Bakkeveen, met andere kinderen. Er heeft vast niemand zoveel lol gehad!
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Voor een aantal activiteiten is een grotere schaal nodig, Er zijn dan onvoldoende deskundige
vrijwilligers in onze gemeenten voor deze activiteit. Zo wordt door Humanitas Noord onder
andere de Begeleide Omgangsregeling (BOR) georganiseerd.
Gescheiden ouders kunnen samen met begeleiders van BOR toewerken naar een
zelfstandige omgangsregeling voor de kinderen.

Humanitas Begeleide Omgangsregeling (BOR)
De periode tijdens en na een scheiding is
een periode van hevige verandering.
Waarin ouders van kinderen gevoelens
van boosheid, verdriet en frustratie
kunnen ervaren. De impact die deze
emoties hebben op ouders, maakt soms
dat zij het niet eens kunnen worden over
een omgangsregeling voor hun kind of
kinderen. Dit terwijl beide ouders beseffen
dat een dergelijke regeling er in het
belang van hun kinderen wel moet
komen. De Begeleide Omgangsregeling
(BOR) van Humanitas kan in dit soort
situaties ondersteuning bieden.
BOR is een omgangsregeling waarbij een
vrijwilliger van Humanitas als begeleider
aanwezig is bij de bezoeken van kinderen

Contact voor BOR
aan de ouder die niet de dagelijkse zorg
voor hen heeft. Het centrale
uitgangspunt van BOR is dat een kind de
mogelijkheid krijgt om na een scheiding
met beide ouders een band te behouden.
Het blijkt dat kinderen die met hun beide
ouders contact hebben, positievere
toekomstperspectieven en minder kans
op (gedrags-)problemen hebben dan
kinderen die het contact met een ouder
verliezen. Er wordt daarom toegewerkt
naar een zelfstandige omgang, waarbij
de ouders zelf vorm geven aan de wijze
waarop het kind het contact behoudt
met hen beiden.
De begeleiding die wordt geboden is
veelal praktisch van aard. Zo wordt

ondersteuning geboden bij het maken
van afspraken tussen de ouders, wordt de
overgang van de ene ouder naar de
andere versoepeld, etc.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR …
Binnen het thema eenzaamheid vragen wij vrijwilligers voor het maatjes
project en de ondersteuning van mantelzorgers (zie verderop in dit blad).
De vrijwilliger is vaak overdag nodig. Soms een uurtje per week. Geschikt
om met mensen om te gaan. Een deelnemer kan een beperking hebben
(verstandelijk, geestelijk, lichamelijk of sociaal). Maar ook de vrijwilliger die
als ouder of grootouder veel plezier beleefde aan spelletjes doen met
kinderen of voorlezen is op zijn plaats bij Humanitas.
Vrijwilligers van de Thuisadministratie hebben kennis en overzicht van financiële administratie.
Ze kunnen iemand verder helpen. Ze hebben een beetje zicht op de organisaties die werkzaam zijn op
financieel gebied. Iemand die in zijn beroepsleven bij een bank, verzekering, de belasting of iets
dergelijks heeft gewerkt, heeft hierdoor een voorsprong.
De klussendienst Efkes Dwaan zoekt vooral mensen die een extra rechterhand hebben en hoeven geen
technische opleiding te hebben. Vakantiekampen worden provinciaal georganiseerd. Wie als vrijwilliger deel wil uitmaken van de leiding van een kamp, kan zich opgeven bij KKC.Friesland@humanitas.nl
Vrijwilligers die willen helpen bij het inpakken en rondbrengen bij de Sinterklaas-actie zijn van harte
welkom.

BESTUURLIJKE VRIJWILLIGERS
Het besturen van de afdeling gebeurt ook door vrijwilligers. Doordat enkele bestuursleden al lang in
het bestuur zitten willen zij graag hun plaats afstaan aan nieuwe mensen. Op dit moment is er een
vacature binnen het bestuur voor iemand die wat extra gevoel heeft voor PR en communicatie. Binnen
het bestuur is ook een vertegenwoordiger uit de activiteiten aanwezig. Wij vinden dat een belangrijke
schakel die ingevuld kan worden door een vrijwilliger uit een van de activiteiten.

VRIJWILLIGERS KUNNEN ZICH MELDEN BIJ:
T: 06 10595106
E: nw-friesland @humanitas nl
W: www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland

E: r.mostard@humanitas.nl
T: 0635120299
www.humanitas.nl/
districten/district-noord
Adres:
Humanitas,
A-Kerkhof 22 zz
9711 JB Groningen

WORD LID EN HELP
MENSEN HUN
ADMINISTRATIE OP
ORDE TE KRIJGEN
Humanitas is er voor mensen die het even
niet in hun eentje redden. Zoals mensen die
het overzicht op hun administratie kwijt zijn.
Samen met een vrijwilliger van Humanitas
leren zij hoe ze hun administratie op orde
krijgen én houden.
Meer dan 25.000 goed geschoolde vrijwilligers van
Humanitas helpen jaarlijks meer dan 70.000 mensen in
Nederland. Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage van onze
leden kunnen we iedereen gratis helpen.
Vind jij ook dat we er voor elkaar moeten zijn? En wil je het
werk én de scholing van onze vrijwilligers mogelijk maken?
Word dan lid van Humanitas voor maar
€ 30 per jaar. Je mag dan bovendien meedenken over de
activiteiten van de afdeling NW Friesland. En je ontvangt
tweemaal per jaar ons digitale magazine Van Mens Tot Mens.

Ga naar www.humanitas.nl/steun-ons
Bel 020 - 523 1100. Of stuur een e-mail naar
info@humanitas.nl.
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Vrijwilligers van
Efkes Dwaan helpen
u uit de brand
WAT IS EFKES DWAAN?

VOOR WIE IS EFKES DWAAN?

Efkes Dwaan is de vrijwillige
klusjesdienst van Humanitas NoordwestFriesland

In principe voor iedereen. Er wordt niet
naar inkomen gevraagd. Uiteraard belt u
ons alleen wanneer u geen mogelijkheid
ziet het met de mensen om u heen op te
lossen. U hebt een probleem en samen
met u kijken wij hoe dit het beste kan
worden opgelost.

WAT DOET EFKES DWAAN?
Efkes Dwaan is er voor kortlopende
karweitjes. Klusjes zoals het verhelpen
van storingen aan de telefoon, televisie
en computer, het vervangen van een
lamp, het ophangen van een schilderij en
andere kleine reparaties.

WAT KOST EFKES DWAAN?
De hulp van Efkes Dwaan is gratis. Alleen
voor gebruikt materiaal worden kosten
in rekening gebracht.

WAT IS HET WERKGEBIED VAN EFKES
DWAAN?
De vrijwilligers van Efkes Dwaan staan
voor u klaar in het gehele werkgebied
van Humanitas Noordwest-Friesland dat
de gemeenten Waadhoeke en Harlingen
omvat. In Harlingen werkt Efkes Dwaan
samen met Stichting Seun en Steun.
Als uw klus buiten onze mogelijkheden
ligt dan zullen wij proberen met andere
organisaties een oplossing te zoeken.

HOE WERKT EFKES DWAAN?
Verderop op deze pagina staan telefoonnummers waarmee u contact kunt
opnemen met de coördinator van Efkes
Dwaan. Deze zal dan een vrijwilliger
zoeken die zo gauw mogelijk een
afspraak met u maakt.

EFKES DWAAN IS BEREIKBAAR DOOR
TE BELLEN MET:
De Skûle Welzijn te Franeker 0517-393750
(alleen tijdens kantooruren) of
De coördinator van Efkes Dwaan
06-50277507
(In dringende gevallen kunt u ons ook
buiten kantooruren en in het weekend
bellen).

RONDE TAFEL 101
steunt Humanitas

Harlingen - Ronde Tafel 101 uit Harlingen is een
vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar uit Noordwest
Friesland die onder andere hun expertise en energie inzet voor het
goede doel. Het afgelopen jaar hebben we Humanitas gesteund.
Een aantal tafelaars had nog nooit van
Humanitas gehoord, maar na een bezoek
op de website werd besloten contact te
zoeken. Al snel werd duidelijk dat
Humanitas de zaken goed voor elkaar
heeft qua organisatie. Er is een
uitstekend overzicht qua deelnemers,
ingezette uren van vrijwilligers en de
begroting. Voor ons als Ronde Tafel is het
plezierig om een dergelijk doel te
steunen, want dan weet je dat het geld
en de energie goed terecht komt en goed
besteed wordt.
Wat we het afgelopen jaar voor Humanitas hebben gedaan is het verkopen van
wijn, bier en rollades rondom de kerstperiode en het inzamelen van geld op de
zoutsloterkerstmarkt. Al met al heeft dit
zo'n 7.500 euro opgeleverd. Een prachtige
opbrengst!
Met dit geld wordt een bijdrage geleverd
aan de zomervakantie kampen die
Humanitas elk jaar organiseert.
Daarnaast hebben we met het bestuur
een plan van aanpak opgesteld hoe
Humanitas de komende jaren zich verder

kan ontwikkelen qua naamsbekendheid
en imago.
De ontwikkelingen in de maatschappij
zorgen er voor dat organisaties als
Humanitas veel belangrijker worden.
Ouderen blijven langer thuis wonen en
er wordt meer van mensen verwacht qua
administratie en zelfredzaamheid.
Hierdoor ontstaat een steeds grotere
groep kwetsbare mensen, die zonder
hulp moeite hebben rond te komen op
financieel en emotioneel vlak. Niet voor
niets kwamen er in 2017, ondanks een
verbeterde economie, 30% meer hulpverzoeken binnen in Noordwest Friesland.
Dit zorgt voor een toenemende druk op
vrijwilligers en begroting.
Naast de eenmalige bijdrage, is elke
tafelaar van Tafel 101 uit Harlingen lid
geworden van Humanitas. Dit kost 30
euro per jaar. Dat bedrag wordt volledig
in Noordwest Friesland besteed aan
mensen die dat echt nodig hebben. We
hopen dat u na het lezen van deze krant
ook lid wordt.
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Humanitas in uw testament
Steeds meer mensen nemen een goed doel in hun testament
op. Omdat ze het belangrijk vinden dat deze organisaties hun
werk kunnen blijven doen. Heeft u er wel eens aan gedacht om
Humanitas in uw testament op te nemen?
Onze vrijwilligers helpen mensen om op
eigen kracht iets aan hun situatie te
veranderen. Mensen die het overzicht
kwijt zijn op hun administratie, die er
alleen voor staan en wel een maatje
kunnen gebruiken of die graag wat hulp
krijgen bij de opvoeding van hun
kinderen.
Wij zijn er voor iedereen die het even
niet in zijn eentje redt. Achtergrond,
levensovertuiging of leeftijd spelen voor
ons geen rol. Door de veranderingen in
de maatschappij doen steeds meer
mensen een beroep op ons. Om al die
mensen gratis te kunnen helpen,
hebben we uw financiële steun nu en
straks hard nodig.
U kunt ons steunen door lid te worden
of door te doneren. Of door ons in uw
testament op te nemen. Dan gaan de
idealen van Humanitas niet verloren en
kan ons bijzondere werk doorgaan.
Dat is belangrijk voor alle - toekomstige
- deelnemers en de samenleving als
geheel.
Als 'algemeen nut beogend doel' (ANBI)
is Humanitas vrijgesteld van het
betalen van belasting over de nalatenschap. Dus als u iets aan ons nalaat,
weet u zeker dat het volledige bedrag
naar onze activiteiten gaat. Het gaat
niet om de grootte van uw
nalatenschap. Het idee erachter maakt
het verschil. Wilt u daar eens over
denken?Humanitas opnemen in uw
testament kan op verschillende
manieren. Ook kan Humanitas onder
bepaalde voorwaarden optreden als
executeur van uw testament.

INLOOPSPREEKUREN
Al enige jaren wordt door Humanitas
een wekelijks inloopspreekuur gehouden in de Advies- en Informatiewinkels
in de gemeente Harlingen in Het
Vierkant en een tweewekelijks inloop
spreekuur in de gemeente Waadhoeke
in de Skûle in Franeker en in het dorpshuis Ons Huis in Sint Annaparochie.
Deze spreekuren zijn vrij toegankelijk
en kunnen zonder afspraak worden
bezocht. Deze worden op alle genoemde
locaties gehouden op maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Op de genoemde locaties wordt samengewerkt met de gemeentelijke Gebiedsteams en met vrijwilligersorganisaties als
het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden
(SUG), klusjesdiensten als Efkes Dwaan,
Seun en Steun en anderen en ook de
Voedselbank is regelmatig aanwezig.
In St. Annaparochie kunt u ook terecht
voor Zorgvragen.

SPREEKUUR
Het spreekuur van Humanitas wordt
verzorgd door vrijwilligers van de Thuisadministratie. U bent daarom voor al
uw vragen op administratief gebied van
harte welkom bij onze administratieve
specialisten. U kunt dan denken aan
brieven van de gemeente die vragen

“Het grootste deel van mijn
bezit is voor de kinderen. Maar
ik wil ook wat nalaten aan de
goede doelen die ik altijd
gesteund heb. Die moeten
immers ook na mijn overlijden
verder met hun belangrijke
werk. Zeker Humanitas. Ik ben
er vorig jaar voor naar de
notaris gegaan.
Het was zo geregeld.”

Wij verzorgen dan de praktische,
financiële en administratieve
afwikkeling van uw nalatenschap.
Op www.humanitas.nl/steun-ons vindt
u alle informatie over Humanitas
opnemen in uw testament.

oproepen of niet geheel begrepen
worden, in te vullen formulieren,
aanvragen voor huurtoeslag, aanvragen
voor bijzondere bijstand, aanvragen
voor zorgtoeslag, aanvragen voor
toeslag kinderopvang, aanvragen voor
kwijtschelding gemeentelijke
belastingen, het doen van belastingaangiften enz. enz.

THUISADMINISTRATIE
Indien uw administratie niet meer
overzichtelijk is en u er hulp bij nodig
hebt om weer een ordelijke opzet te
krijgen , kan de vrijwilliger voor u een
afspraak maken met een collega van de
Thuisadministratie van Humanitas om
u daarbij te helpen.
Indien sprake is van achterstanden in
betalingen, kunnen de vrijwilligers van
Humanitas u ondersteunen en adviseren
om de problematiek weer beheersbaar
te krijgen. Indien een aanvraag moet
worden ingediend bij de Kredietbank,
kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

MINSKEN

WURK

[OPLEIDING-TRAINING-COACHING-BEGELEIDING]

OPLEIDINGEN (ook in company)
■

Rots en Water sociale competentie training

■

Onderwijs RouwZorger (ORZ)

■

Rots en Water Basisschool schoolbreed

■

Rouw- en verliesbegeleider (LSR - Landelijk Steunpunt Rouw)

■

Integraal verliesmanagement (IVM): tussen begrenzing en erkenning

■

Zorg voor het verhaal, narratieve begeleidingsmethode

■

Rots en Water - Werken met psychosociaal trauma

■

INPP-methode (EBDL) - Eerst bewegen en dan leren

■

Lifestreamcoaching

THERAPIE
Psycho Sociale therapie
■ Rouwtherapie
■ Traumatherapie
■ Lifestream Therapie
■

De Helling 53 | 9202 TP Drachten | M: 06 - 209 528 77 (Harriette) | M: 06 - 430 984 92 (Klaas) | www.minskenwurk.nl
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Voorzitter Joop Pottinga

Anderen helpen is eigenlijk heel gewoon
Joop Pottinga is nu 5 jaar voorzitter van de afdeling NoordwestFriesland van Humanitas. Hij heeft als oud fabrieksdirecteur en
dan vooral in het buitenland ruime ervaring van besturen van
organisaties. Toch is het besturen van Humanitas anders. Het
bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Maar
tegelijkertijd zijn de bestuursleden ook maar gewoon vrijwilligers
net als alle anderen. Het echte werk gebeurt door de vrijwilligers
in de werkgroepen. Als er veranderingen zijn of gaan komen, dan
worden de werkgroepen geraadpleegd. Daarna neemt het bestuur
een besluit , aangezien het bestuur eindverantwoordelijke is.
Door de decentralisatie van rijkstaken,
zijn de gemeentes het sociaal domein
opnieuw gaan invullen. De introductie
van de gebiedsteams is hier een duidelijk voorbeeld van. Ook onze coördinatoren hebben zich hierbij aangepast. Zij
prijzen zich gelukkig dat in goede
samenwerking en overleg met de
verschillende gebiedsteams op gepaste
manier en waar nodig vrijwilligers
kunnen worden ingezet.

BIJZONDERE MENSEN DIE
VRIJWILLIGERS.

Joop Pottinga
• 2013- heden voorzitter

Humanitas Noordwest
Friesland
• Geboren 10 mei 1942 in
Franeker

EEN AFDELING VOOR MEERDERE
GEMEENTEN.
Humanitas heeft één afdeling voor
meerdere gemeentes te weten Harlingen,
De Waadhoeke en de eilanden Vlieland
en Terschelling. Op de eilanden worden
nog geen activiteiten uitgevoerd. We
krijgen ook de indruk dat die noodzaak
minder aanwezig. Zij zijn als relatief
kleine gemeente zelf regulerend. Het
bestuur van de afdeling zorgt voor de
continuïteit van de activiteiten en zorgt
ervoor dat het werk in de verschillende
werkgroepen zo soepel mogelijk verloopt.
Pottinga's ervaring is dat de vrijwilligers
primair mensen willen helpen en geen
behoefte hebben aan een stroperige
organisatie. In hun werk hebben ze vaak
al genoeg formaliteiten, nodeloze procedures en nutteloos overleg meegemaakt.
De vrijwilligers werken in verschillende
werkgroepen die door één of twee
coördinatoren worden geleid. De activiteiten lopen uiteen van ondersteuning
bij financiële moeilijkheden tot mantelzorg ondersteuning, het organiseren van
kindervakantieweken, sinterklaasacties
of het oplossen van kleine technische
problemen. En mocht de kennis en
vaardigheid niet aanwezig zijn in de
afdeling van Noordwest-Friesland dan
kan men altijd nog een beroep doen op
een van de zusterafdelingen of de landelijke organisatie.

Bij Humanitas is de sfeer en werkwijze
heel anders dan op de doorsnee
werkplek. De vrijwilligers zijn ontzettend
gemotiveerd en lopen zich het vuur uit
de sloffen om ervoor te zorgen dat
mensen zich zo snel mogelijk weer zelf
kunnen redden. Ze doen dit belangeloos.
Alleen de onkosten die vrijwilligers
maken worden vergoed. Maar Pottinga
merkt op dat zelfs dat bij sommigen niet
nodig is. De positieve houding van
vrijwilligers komt grotendeels voort uit
de wijze waarop ze in de samenleving
staan. De vrijwilligers hebben een open
oog voor de tekortkomingen en noden in

VRIJWILLIGERSWERK MOET WEL LEUK
BLIJVEN.
Joop Pottinga houdt de woensdag vrij als
Humanitasdag. Daarbij onderhoudt hij
de contacten met gemeentes en andere
vrijwilligersorganisatie in Harlingen en
de Waadhoeke. Als vrijwilliger bij de
klussendienst Efkes Dwaan is hij ook
regelmatig in het veld te vinden.
Ze prijzen zich gelukkig dat ze een goed
bijgewerkte website
(www.humanitas.nl/noordwestfriesland) hebben waar alle informatie
over Humanitas Noordwest-Friesland te
vinden is. De secretaris beheert de
Humanitastelefoon. Telefoontjes van
mensen die hulp nodig hebben of vragen
hebben komen bij hem binnen. De
vragen worden daarna uitgezet bij de
verschillende coördinatoren , die waar
nodig invulling geven aan het verzoek.
Juist mensen die net als Pottinga gepensioneerd zijn of om een andere reden
veel tijd hebben, kunnen op deze wijze
nog een goede invulling geven aan het
leven. Hij heeft zelf wel twee voorwaar-

Als je het in je eigen baan
en privéleven goed hebt,
is het eigenlijk
vanzelfsprekend dat je je
inzet voor anderen die het
minder gemakkelijk
hebben.
de maatschappij en ze zien het als een
uitdaging om er voor te zorgen dat
mensen er niet onder door gaan.
Wanneer mensen er dan weer boven op
komen geeft dat voldoening. Je lost niet
de problemen voor iemand op, maar
ondersteunt tot ze het zelf weer kunnen.
Het gaat om concreet werk en vaak werk
met resultaat. De meeste vrijwilligers
zien het helpen van anderen niet als iets
bijzonders. Als je het in je eigen baan en
privéleven goed hebt is het eigenlijk
vanzelfsprekend dat je je inzet voor
anderen die het minder gemakkelijk
hebben.De deelnemers profiteren mee
van de kennis en ervaring die de vrijwilligers vaak in hun werksituatie en privéleven hebben opgedaan .

Maar gelukkig zijn er ook enkele
sponsoren specifiek gericht op de sinterklaasactie en de kindervakantiekampen.
Daarnaast komen er gelden binnen uit
contributies van de leden. Door de
vergrijzing loopt helaas het ledental
terug en dus ook de inkomsten. Daarom
zijn bijdragen en sponsors voor deze
activiteiten belangrijk. Pottinga roept
dan ook geïnteresseerden op om hun te
steunen, hetzij direct als vrijwilliger of
indirect als lid , op de website staat de
nodige informatie.
www.humanitas.nl/noordwest-friesland

HUMANITAS
WAARDEN
EEN SAMENLEVING WAARIN
GELIJKWAARDIGHEID VOOROP
STAAT EN WAAR PLAATS IS
VOOR IEDEREEN
HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JEZELF EN HET
SAMENLEVEN MET ANDEREN

den voor het verrichten van dit werk. Het
moet om maatschappelijk zinvolle activiteiten gaan en er moeten leuke mensen
werken. Het verschil met een werksituatie
is dat je dat kunt eisen. Vrijwilligerswerk
moet een vrijwilliger energie en voldoening geven en geen frustratie. De opzet is
goed dat blijkt wel uit de vele reacties en
de dagelijkse telefoontjes om hulp. Maar
het lukt alleen maar als er genoeg
vrijwilligers zijn. Vandaar ook deze krant
om potentiele vrijwilligers te bereiken.
En dit geldt voor zowel jonge mensen als
personen op leeftijd.

FINANCIELE STEUN ALTIJD WELKOM.
Humanitas wordt in beperkte mate
gesubsidieerd door de gemeenten.

HERSTEL VAN DE REGIE OVER HET
EIGEN LEVEN VOOR MENSERN DIE
HET TIJDELIJK ZIJN KWIJTGERAAKT
(ZELFREDZAAMHEID)
VRAAGGERICHT AANBOD OP DE
GEBIEDEN ZORG EN WELZIJN

Humanitas Noordwest-Friesland __________________________________________________
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Mantelzorgondersteuning helpt
door mantelzorgers te ontlasten
vervangen, kunt u de mantelzorgtaak
langere tijd volhouden, met als gunstig
gevolg dat de door u verzorgde langer
thuis verzorgd zal kunnen blijven. In de
tijd dat u even uw eigen gang kunt gaan,
onderhoudt de mantelzorgvervanger de
verzorgde met bijvoorbeeld een gezellig
praatje, een spelletje te doen, voor te
lezen of een eindje te wandelen. De
mantelzorgvervanger zal echter geen
huishoudelijk werk doen.

DOOR WIE?
Humanitas Noordwest-Friesland heeft
een werkgroep Mantelzorgondersteuning
bestaande uit betrokken en goed

MANTELZORGONDERSTEUNING.
Als mantelzorger sta je er vaak alleen
voor. Mantelzorgondersteuning helpt
door mantelzorgers te ontlasten. Onze
vrijwilligers helpen in zowel praktische
als emotionele zin.

VOOR WIE?
Veel mensen zorgen voor hun zieke of
gehandicapte partner, ouder, kind, vriend
of buur. Die vaste verzorger wordt
'mantelzorger' genoemd. De zorg die de
mantelzorger geeft, kan steeds meer tijd
en energie gaan vragen. Sporten, een
middagje winkelen, een avond uitgaan,

geïnstrueerde vrijwilligers. Als u bij ons
hulp aanvraagt, komt eerst een coördinator bij u kennismaken. Hij/zij gaat in
overleg met u na welke vrijwilliger
beschikbaar is en bij u en uw gezinssituatie
past. Als die vrijwilliger is gevonden, komt
de coördinator hem/haar aan u voorstellen
en kan de hulp van start gaan.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met een van
bovengenoemde coördinatoren:
Wil Krol 0517-231707 of
Klazina Visser 06-11443205
Humanitas.Ma.Ma@gmail.com

deelnemen aan een cursus, het
onderhouden van sociale contacten of op
bezoek gaan zijn voorbeelden van activiteiten die er vaak bij in schieten. Wie voor
een ander zorgt, moet echter de zorg voor
zichzelf niet vergeten! Regelmatig
ontspannen is voor mantelzorgers is niet
alleen prettig, maar ook noodzakelijk.

WAT WORDT ER GEDAAN?
Een vrijwilliger van de Mantelzorgondersteuning kan de mantelzorger een
dagdeel in de week vervangen, zodat
deze er even tussenuit kan.
Als u als mantelzorger regelmatig wordt

Vrijwilligers van HU-maatjes samen met u door het leven
WAT WORDT ER GEDAAN?

HU-MAATJES
Een maatje voor mensen die in een
sociaal isolement verkeren, zich eenzaam
voelen of mensen met een lichte
beperking.

Het is de bedoeling dat de hulpvrager en het maatje samen af en
toe dingen gaan ondernemen
die het voor de
hulpvrager
mogelijk
maken actiever in het
leven te
staan. Dat
kan zijn: zo
nu en dan
samen een
kopje koffie
drinken en
een praatje maken, voorlezen, een spelletje doen, wandelen of fietsen, sporten,
activiteiten rondom een hobby, samen de
stad even in, naar de film of een museum
gaan, al naar gelang de interesses van
beide.

VOOR WIE?
Humanitas Noordwest-Friesland bemiddelt bij het zoeken naar een maatje. Met
de inzet van een maatje wordt beoogd
dat de hulpvrager sociaal actiever wordt,
meer onder de mensen komt en een
fijner, vollediger leven krijgt. Denkt u dat
u in bovengenoemde omstandigheden
verkeert? Dan kunt u om van onze
diensten gebruik te maken contact
opnemen met één van de genoemde
coördinatoren.

DOOR WIE?
Mensen die hulp nodig hebben omdat zij
het alleen echt niet redden kunnen een
beroep doen op vrijwilligers van Humanitas. Humanitas werkt vraaggericht, dat
wil zeggen dat de hulp zoveel mogelijk
wordt afgestemd op de vraag. Als het
gaat om een maatje dan komt een
coördinator u opzoeken om kennis te
maken en om samen met u na te gaan
waaraan behoefte is.

Dan kan ook gekeken worden waaraan
het maatje moet voldoen. Dit is belangrijk om de hulp voor beide partijen tot
een succes te maken. Zodra een vrijwilliger is gevonden komt de coördinator
hem/haar aan u voorstellen. En er
kunnen afspraken worden gemaakt,
waarna de hulp van start kan gaan.

VRIJWILLIGER WORDEN?
Er is een groeiende vraag naar maatjes.
Humanitas Noordwest-Friesland is
daarom op zoek naar vrijwilligers die
bereid zijn om gedurende minimaal een
jaar ten minste 4 uur per maand en
maximaal 4 uur per week als maatje te
fungeren. Van de vrijwilliger wordt
verwacht dat zij/hij met beide benen op
de grond staat, zelfstandig kan werken,
over sociale vaardigheden en een goed

invoelend vermogen beschikt, respectvol
kan omgaan met de gegeven situatie,
geduldig is, kan aansluiten bij het tempo
en gedrag van mensen met een
beperking, en over een dosis humor
beschikt. Verwacht wordt ook dat de
vrijwilliger open staat voor
ondersteuning vanuit Humanitas.
Denkt u hieraan te kunnen voldoen,
neem dan contact op met één van de
genoemde coördinatoren.

Om de hoek………
Een oud coördinator doet het
volgende verhaal. Hij was op
bezoek bij een deelnemer die op
zoek was naar een maatje. Wacht
even dacht hij, ik ken hier om de
hoek van de straat iemand die
zich had aangemeld als
vrijwilliger/maatje.
“Een ogenblikje” zei hij tegen de
deelnemer. Na een half uur was
hij terug en werd er kennis
gemaakt. Een koppeling was tot
stand gebracht binnen een half
uur. De deelnemer en vrijwilliger
zijn nu trouwe vriendinnen.
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Synthese Noord Nederland
- voor individuele, relatie en gezinstherapie
- voor supervisie, intervisie en coaching van
medewerkers in een organisatie

MECHANISATIE
Franeker

www.synthesenoordnederland.nl

Kiehoek 26 8801 RD Franeker | Tel: 0517-396800
Openingstijden: ma-vr 7.30-17.00 uur za 9.00-12.00 uur
www.mechanisatiefraneker.nl

Deze uitgave werd
mede mogelijk
gemaakt door:

www.podiumvlieland.nl

De Vlielander kaasbunker
Proeverij & rondleiding:
Elke dinsdag en donderdag 15.30 uur
Elke zaterdag 13.30 uur.
Aanmelden bij VVV of online zeewierkaas.nl
Vuurboetsduin 5, nabij vuurtoren
Harlingerstraatweg 36 | 8872 NB MIDLUM
Tel: 0517-417650 | Mob: 06-53390294
E-mail: info@keizerskroon.net | www.keizerskroon.net

ZIN IN EEN FEESTJE OP EEN
FANTASTISCHE LOCATIE, IN EEN
PRACHTIGE NATUURRIJKE OMGEVING
Westerzeedijk 2 | Harlingen, FRIESLAND | T +31 517 419 307
tzilt.nl

De school waar leren leuk is!
IJsbaanweg 4, 8801 ER Franeker
Telefoon: 0517 395110 | Email: info@deopslach.nl
www.deopslach.nl

Schilbanken 19, 8801 MH Franeker
06-11582311 - 06-28687707
info@magisambulantebegeleiding.nl
www.magisambulantebegeleiding.nl

Ga je doen waar je
plezier in hebt of heb je
plezier in wat je doet?
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
06-19630904, info@ardum.nl
Voor meer informatie: www.ardum.nl

Heiligeweg 36
8861 EA Harlingen
Tel. 0517-418638

www.sanmarino.nl

ZEILREIZEN OP DE WADDENZEE
06-51550902

WWW.SPESMEA.NL

