Noordwest-Friesland
Jaaroverzicht 2018
Humanitas is er voor mensen die met behulp van
een vrijwilliger op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun situatie. In 2018 gaven 68
vrijwilligers steun aan 870 deelnemers in de
gemeenten Harlingen en Waadhoeke.

Humanitas

De Humanitas-waarden
Hoe verschillend onze
projecten ook zijn, ze voldoen
altijd aan de
Humanitas-waarden:
behoud van regie over eigen
leven
gelijkwaardigheid
verantwoordelijkheid voor
jezelf en voor een ander
betrokken en vraaggericht.
Op basis van deze waarden
voeren we ons werk uit.

Is er voor mensen die het even
niet in hun eentje redden. Ze
vinden steun bij één van onze
activiteiten en projecten, van
opvoedingsondersteuning tot
het doorbreken van
isolement. Van hulp bij de
financiële administratie tot
verliesverwerking.
Onze aanpak werkt. Een
resultaat dat telt!

870
Deelnemers

68
Vrijwilligers

Persoonlijk
De dienstverlening van
Humanitas is kleinschalig en
persoonlijk. De contacten van
mens tot mens worden dichtbij
en herkenbaar georganiseerd.
Humanitas Academie
Via de Humanitas Academie
bereiden we de vrijwilligers
goed voor op het werk door
online training, scholing en
regelmatige bijeenkomsten om
ervaringen uit te wisselen.

Humanitas afdeling
Noordwest-Friesland biedt steun
Ontwikkelingen

Maatjes/mantelzorg

Kindervakantieweken

Voor de activiteit Steun bij Rouw en
Verlies wordt nu samengewerkt met
Zuidwest-Friesland, nadat de werkgroep
in Leeuwarden in 2018 is opgehouden te
bestaan. Het maatjesproject verkeert in
een lastige fase. Er is veel vraag en een
tekort aan vrijwilligers. Het bestuur
beraadt zich op de vraag hoe dit werk kan
worden voortgezet. Dit geldt ook voor de
Mantelzorgondersteuning.

Onder deze naam organiseert Humanitas
een activiteit waarmee bemiddeld wordt
bij het zoeken naar een maatje en
vervanging van mantelzorgers voor een
dagdeel per week.
In 2018 zijn 44 aanvragen (20
Waadhoeke, 24 Harlingen) voor een
maatje ontvangen, waaruit (slechts) 4
geslaagde koppelingen zijn
voortgekomen. In de loop van 2018 zijn er
9 maatjeskoppelingen in de gemeente
Waadhoeke geweest en 2 in Harlingen,
totaal 11. Eind 2018 was dit aantal
geslonken tot 4.
In de mantelzorgondersteuning is nog 1
vrijwilliger actief.

De kindervakantieweken zijn bedoeld
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12
jaar, die door uiteen lopende
omstandigheden niet met vakantie
kunnen gaan. Samen met leeftijdgenoten
en onder deskundige begeleiding logeren
de kinderen een week in een
kampeerboerderij. Een week vol leuke
momenten en spannende activiteiten.

Efkes Dwaan

Sinterklaas
Speelgoedactie

In voorbereiding is een nieuwe activiteit
"Voorlezen en hulp bij taalachterstand".
Het bestuur hoopt dat hiermee in de loop
van 2019 van start kan worden gegaan.

Begeleide Omgangsregeling (BOR)
Vrijwilligers van het BOR-project van
Humanitas district Noord bieden
ondersteuning aan gescheiden ouders bij
het afspreken en nakomen van een
omgangsregeling. De mensen weten ons
rechtstreeks te vinden voor deze
activiteit en worden ook geregeld door de
rechter naar Humanitas verwezen. In het
verslagjaar zijn in Noordwest-Friesland 3
BOR-trajecten uitgevoerd. Twee hiervan
zijn afgesloten en 1 traject is nog gaande.

Thuisadministratie
Deskundige vrijwilligers bieden
ondersteuning aan mensen die hulp
nodig hebben bij het op orde brengen van
hun privé financiële administratie, bij het
invullen van formulieren, bij het in balans
houden van inkomsten en uitgaven,
enz..In 2018 zijn 29 nieuwe
hulpaanvragen uit Harlingen in
behandeling genomen en 131 uit de
Waadhoeke. Daarnaast zijn 80 aanvragen
om kwijtschelding van de gemeentelijke
lasten ingevuld. In de wekelijkse en
2-wekelijkse inloopspreekuren zijn 151
hulpaanvragen in behandeling genomen
uit de Waadhoeke en 67 uit Harlingen.
.

Onder deze benaming functioneert de
klussendienst van onze afdeling. Efkes
Dwaan helpt mensen met eenmalige
kortdurende karweitjes van
uiteenlopende aard in en om huis,
waarvoor geen andere oplossing kan
worden gevonden.
In 2018 hebben vrijwilligers van Efkes
Dwaan 60 keer (3 Harlingen, 57
Waadhoeke) mensen blij kunnen maken
met het oplossen van een probleem. Het
aantal vrijwilligers bedraagt 10.

Steun bij Rouw en
Verlies
Deskundige vrijwilligers van Humanitas
staan klaar om hulp te bieden aan
mensen die daaraan behoefte hebben bij
het verwerken van een verlies. De steun
van vrijwilligers vindt plaats in een
lotgenoten groep van 6-8 mensen. Deze
activiteit wordt aangeboden in
samenwerking met Humanitas afdeling
Zuidwest-Friesland. In 2018 hebben 4
mensen ondersteuning van vrijwilligers
van Humanitas ontvangen, alle 4 uit de
gemeente Waadhoeke.

In 2018 zijn 3 kinderen uit de gemeente
Harlingen, 27 kinderen uit de Waadhoeke
en 1 kind van Terschelling met Humanitas
op vakantie geweest.

Ieder jaar zorgt Humanitas
Speelgoedactie er voor dat kinderen van
0 tot 10 jaar een Sinterklaascadeautje
krijgen als de ouders het niet zo breed
hebben. Aanmeldingen voor deze
activiteit komen veelal van de
gemeentelijke gebiedsteams en de
intergemeentelijke sociale dienst. Het
aantal kinderen dat wordt aangemeld
groeit nog jaarlijks. In 2018 zorgde de
Humanitas Sinterklaas voor 338 blije
gezichtjes, 116 uit de gemeente
Harlingen, 220 uit de Waadhoeke en 2 op
Terschelling.

Meer weten ?
De jaarrekening 2018 en een uitgebreider
verslag van onze activiteiten kunt u
onder de knop Publicaties vinden op de
website www.humanitas.nl/afdeling
/noordwest-friesland.
Voor deelname aan onze activiteiten of
aanmelding als vrijwilliger kunt u bellen
met het secretariaat 06-10595106 of
rechtstreeks met de coördinatoren van
de activiteiten. (contact informatie op de
website)

Meer informatie over de bovenstaande activiteiten op
onze website:

Humanitas Afdeling Noordwest-Friesland
Secretariaat: J.A.W. Burgerstraat 19
8802 MC Franeker

www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland

06-10595106
VRIJWILLIGER WORDEN? MELDT U AAN !

nw-friesland@humanitas.nl
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