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INLEIDING
Zoetermeer, april 2018
Een vlieger stijgt hoger met tegenwind dan met wind mee…
Aan dit gezegde moest ik even denken bij het doornemen van dit jaarverslag Humanitas Zoetermeer
2017. Het was een dynamisch jaar, waarin de vertrouwde weg soms losgelaten moest worden en
keuzes nodig waren. Zo zorgde de discussie rond een financieel duurzaam gezonde toekomst binnen
Humanitas landelijk voor veranderde financiële spelregels. De gemeente startte met een vernieuwd
subsidiekader. In onze activiteiten kenden we een wat stroeve start van vroegsignaleringsproject
EMMA en ook Steunouder vergde meer voorbereidingstijd dan ingeschat. Ook het op peil houden van
het aantal vrijwilligers leverde hoofdbrekens op. Al met al een jaar vol dilemma's en keuzes ….
De kracht van de getallen
Meer dan 3000 Zoetermeerse kinderen leven in gezinnen die onder de grens van het
minimuminkomen zitten. Eenzaamheid wordt ervaren bij 1 op de 12 Zoetermeerders, met een zeer
hoog percentage bij jongeren. In de landelijke top 3 van gemeenten waarin groot beroep op de
jeugdhulp wordt gedaan staat Zoetermeer. Gevoed door deze beelden hebben we afgelopen jaar de
focus bepaald voor onze activiteiten en doelgroepen. Zo verkenden we via scholen hoe we iets voor
jongeren kunnen betekenen bij maatschappelijke thema's als “grip op geld” en eenzaamheid.
Bijzondere ervaringen, die we dit jaar graag voortzetten.
De kracht van samen
Onlangs is met de plaatselijke Rotaryclub van gedachten gewisseld over de vraagstukken in
Zoetermeer en hoe we daarin gezamenlijk kunnen optrekken. Inmiddels is ook een kennismaking met
de nieuwe gemeenteraadsleden geweest; tijdens een speeddate-ontbijtbijeenkomst konden zij
kennismaken met ons werk en de vraagstukken in de gemeente op de terreinen van jeugd en gezin,
armoede en eenzaamheid. Onze werkwijze (tijdelijke ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid
en eigen regie), het preventieve karakter, de laagdrempeligheid en de professionaliteit spraken hen
aan en leidden tot boeiende gesprekken. Per thema zullen we er dit jaar gericht met elkaar vervolg
aan geven. Alleen door samen de schouders eronder te zetten kunnen we immers de vraagstukken
helpen beïnvloeden in positieve zin. Om die reden zetten we in 2017 ook vol in op diverse
samenwerkingsconvenanten.
De kracht van keuzes
De druk op de coördinatoren en vrijwilligers was wederom hoog afgelopen jaar. Het grote verloop in
ons vrijwilligersbestand, zowel bij het bestuur/coördinatoren als bij de vrijwilligers, bemoeilijkte de
continuïteit. Keuzes werden onvermijdelijk, bijvoorbeeld over het al dan niet voortzetten van sommige
activiteiten. Zo is met het vertrek van de coördinator Steun na Scheiding besloten deze activiteit stop
te zetten in Zoetermeer. We zagen dat er voldoende andere lokale partijen zijn binnen de gemeente
die mensen in scheidingssituaties kunnen helpen en constateerden dat Humanitas hier geen
toegevoegde waarde kan leveren. Bij Steun bij Verlies is de activiteit lotgenotengroepen vooralsnog
stilgelegd in afwachting van vervanging van de 2 coördinatoren. Gelukkig mag tijdelijk een collegiaal
beroep gedaan worden op de dienstverlening bij Humanitas Delft en Rijswijk voor deze activiteit.
Tot slot: ook in deze mindere tijden tonen onze vrijwilligers zich van onschatbare waarde. Dankzij hen
en een ieder die ons heeft gesteund als sponsor/financier, ketenpartner of lid konden we 2017
afsluiten met goede resultaten. Die zijn terug te vinden in dit jaarverslag. Veel leesplezier!
Marleen Teunissen
voorzitter
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1. AFDELING ZOETERMEER
1.1 WAT IS HUMANITAS ZOETERMEER?
Humanitas Zoetermeer biedt met ruim 170 enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers (tijdelijke)
ondersteuning aan stadsgenoten die het even niet alleen kunnen. Iedereen kan zelf een beroep doen
op onze hulp, ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit. Gelijkwaardigheid,
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect van mens tot mens zijn voor Humanitas al meer dan
70 jaar belangrijke uitgangspunten.

Gezellige nieuwjaarsreceptie op eigen kantoor
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1.2 BESTUUR
Het bestuur van de afdeling Zoetermeer is het jaar 2017 ingegaan in de volgende samenstelling:
▪ Marleen Teunissen – voorzitter
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris / coördinator PR
▪ Leo van Raad – portefeuillehouder financiën
▪ Paul Janssen – bestuurslid externe relaties
▪ Kim van Kooij – bestuurslid activiteiten
▪ Faridda Elgershuizen – Saidi – bestuurslid diversiteit
In 2017 hebben er in het bestuur enkele mutaties plaatsgevonden. Zo zijn Faridda Elgershuizen –
Saidi en Kim van Kooij gestopt om persoonlijke redenen. Het bestuur is eind 2017 versterkt met
Marjan Sieben. Het bestuur heeft het jaar 2017 afgesloten in de volgende samenstelling:
▪ Marleen Teunissen – voorzitter
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris / coördinator PR
▪ Leo van Raad – portefeuillehouder financiën
▪ Marjan Sieben – algemeen bestuurslid
▪ Paul Janssen – bestuurslid externe relaties
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1.3 DEELNEMERS
Humanitas Zoetermeer ondersteunde in het jaar 2017 het onderstaande aantal deelnemers:
Aantal deelnemers afdeling Zoetermeer

die zijn uitgestroomd in 2017

op 31-12-2017

233

165

die zijn uitgestroomd in 2017
30
0
147
0
35
21*
233

op 31-12-2017
32
4
51
0
6
72
165

Hieronder volgt een onderverdeling per activiteit:
Aantal deelnemers per activiteit
Home-Start en Home-Start+
Steunouder
Thuisadministratie
Steun na Scheiding
Steun bij Verlies
Vriendschappelijk Huisbezoek
TOTAAL

* Het betreft hier deelnemers die zijn komen te overlijden of naar elders zijn verhuisd (o.a. naar een verpleeg- of
verzorgingshuis).

Een verdere toelichting op het aantal deelnemers per activiteit is te vinden in de andere hoofdstukken
in dit jaarverslag over de specifieke activiteiten.
1.4 VRIJWILLIGERS
Humanitas Zoetermeer kon in het jaar 2017 rekenen op de inzet van het volgende aantal vrijwilligers.
Aantal vrijwilligers afdeling Zoetermeer in 2017

01-01-2017

31-12-2017

177

171

Hieronder volgt een onderverdeling van het aantal vrijwilligers per activiteit. Een aantal vrijwilligers is
actief voor twee of drie verschillende activiteiten van Humanitas Zoetermeer.
Aantal vrijwilligers per activiteit in 2017
Home-Start en Home-Start+
Steunouder
Thuisadministratie
Steun na Scheiding
Steun bij Verlies
Vriendschappelijk Huisbezoek
PR-werkgroep
Bestuursleden afdeling Zoetermeer
TOTAAL

01-01-2017
54
0
56
3
5
51
2
6
177

31-12-2017
35
5
57
0
6
61
2
5
171

Een verdere toelichting op het aantal vrijwilligers per activiteit is te vinden in de andere hoofdstukken
in dit jaarverslag over de specifieke activiteiten.
1.5 LEDEN
Humanitas is een vereniging met leden. Het gaat hierbij om betalende leden en leden-vrijwilligers.
Leden-vrijwilligers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijstelling van contributiebetaling.
Op 1 januari 2017 had Humanitas Zoetermeer 188 leden. Het aantal leden van de afdeling
Zoetermeer is op 31 december 2017 uitgekomen op 101.
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1.6 PR-WERKGROEP
De PR-werkgroep heeft zich in 2017 gericht op de reguliere PR-taken om de activiteiten onder de
aandacht te brengen en nieuwe vrijwilligers te werven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bekende
kanalen zoals de nieuwsbrief voor vrijwilligers, coördinatoren, leden en externe relaties. Bijna
wekelijks zijn artikelen aangeleverd voor de redacties van de lokale weekbladen Postiljon Zoeterneer,
Streekblad Zoetermeer, het AD Zoetermeer en lokale online nieuwssites. Dit heeft geresulteerd in
bijna 70 daadwerkelijk geplaatste artikelen in deze kranten. Het ging hierbij onder andere om
aankondigingen van bijeenkomsten en wervingsartikelen voor nieuwe bestuursleden, coördinatoren
en vrijwilligers. Deze PR-initiatieven hebben geleid tot nieuwe deelnemers voor de zes activiteiten en
de komst van nieuwe vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden voor de invulling van openstaande
vacatures en versterking van de teams. De PR-werkgroep heeft ook de website van de afdeling
Zoetermeer (www.humanitaszoetermeer.nl) beheerd, actueel gehouden en gevuld met nieuws.

Ook sociale media werden ingezet. Zo zijn er in 2017 zo’n 184 berichten op het Twitter-account van
de afdeling Zoetermeer (www.twitter.com/humanitaszmeer) geplaatst of geretweet. Het account had
op 1 januari 479 volgers en is het jaar 2017 geëindigd met 523 volgers. Het Twitter-account van
Home-Start Zoetermeer (www.twitter.com/homestartzoeter) heeft zo’n 355 volgers. Op de Facebookpagina (www.facebook.com/humanitaszoetermeer) van Humanitas Zoetermeer zijn in 2017 zo’n 137
berichten geplaatst. De pagina had aan het begin van 2017 ongeveer 135 likes en heeft het jaar 2017
afgesloten met 185 likes. Humanitas Zoetermeer heeft in 2017 op LinkedIn naast de persoonlijke
pagina ook een bedrijfspagina opgestart, die eind 2017 21 volgers had.
Humanitas Zoetermeer op social media

In 2017

01-01-2017

31-12-2017

137 posts

135 likes

185 likes
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184 (re)tweets

479 volgers

523 volgers

25 posts

10 volgers

21 volgers

Humanitas ondertekent Zoetermeers Taalakkoord
Op woensdag 20 december 2017 heeft Humanitas samen met 24 andere organisaties in Zoetermeer
het Taalakkoord ondertekend. Namens Humanitas Zoetermeer zette voorzitter Marleen Teunissen
haar handtekening. Het Taalakkoord is bedoeld om de laaggeletterdheid in Zoetermeer terug te
dringen. Vanuit Humanitas Zoetermeer zullen de activiteiten Thuisadministratie en Home-Start(+)
hier een actieve bijdrage aan leveren.

1.7 CONTACTGEGEVENS
Humanitas, afdeling Zoetermeer
Croesinckplein 24-26b
2722 EA Zoetermeer
Website: www.humanitaszoetermeer.nl of www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/
E-mail algemeen: zoetermeer@humanitas.nl
E-mail bestuur: secretaris@humanitaszoetermeer.nl
Twitter: www.twitter.com/humanitaszmeer en www.twitter.com/homestartzoeter
Facebook: www.facebook.com/humanitaszoetermeer
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/humanitas-zoetermeer
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2. ACTIVITEITEN HOME-START EN HOME-START+

2.1 WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN HOME-START EN HOME-START+?
Home-Start(+) biedt ondersteuning aan gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van 0 tot 14 jaar.
Bij Home-Start gaat het om kinderen tot 7 jaar, bij Home-Start+ om kinderen van 7 tot 14 jaar. In de
gezinnen met kinderen onder de 7 jaar staat de vrijwilliger vooral naast de ouder om te ondersteunen
bij vragen rond de opvoeding of gezinssituatie. Bij gezinnen met oudere kinderen kan een vrijwilliger
ook, naast de ouder, een kind ondersteunen. Humanitas Zoetermeer biedt Home-Start(+) niet alleen
aan in de gemeente Zoetermeer, maar ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
2.2 DEELNEMERS HOME-START EN HOME-START+
In 2017 zijn voor de activiteit Home-Start(+) 62 gezinnen en 153 kinderen aangemeld, waarvan 52
gezinnen gekoppeld waren aan een vrijwilliger. Het wordt steeds lastig om nieuwe vrijwilligers te
werven. Door het gebrek aan vrijwilligers zijn in 2017 ook de doelstellingen die met de gemeente
Zoetermeer zijn afgesproken onder druk komen te staan. Naar aanleiding hiervan is in afstemming
met de gemeente Zoetermeer de doelstelling voor het aantal te ondersteunen gezinnen naar beneden
bijgesteld tot 50-60 gezinnen. Deze bijgestelde doelstelling is in 2017 behaald.
Een trend is dat gezinnen gemiddeld langer worden ondersteund. Gezinnen die uiteindelijk geen
vrijwilliger hebben gekregen, worden warm overgedragen naar ketenpartners, zoals bijvoorbeeld Jong
Perspectief, Stevig Ouderschap en Jeugdformaat. In 2017 is voor 30 gezinnen de ondersteuning
afgerond. Hiervan hebben 25 gezinnen aangegeven weer zelfredzaam te zijn. De 5 andere gezinnen
zijn doorverwezen naar andere organisaties, zoals Stichting Piëzo, Benita Home en de Opvoedpoli.
Het jaar 2017 is afgesloten met 5 gezinnen op de wachtlijst.
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2.3 VRIJWILLIGERS
In 2017 zijn 35 vrijwilligers actief geweest voor Home-Start(+). De terugloop van het aantal vrijwilligers
was in 2017 zeer groot. Het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers blijkt erg lastig te zijn. Er zijn
hiervoor verschillende samenwerkingen aangegaan met andere organisaties om de krachten te
bundelen, maar dit heeft niet direct geleid tot een verbetering. In 2017 zijn 4 trainingen gegeven voor
nieuwe vrijwilligers.
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2.4 TRENDS
▪ Opvallend is de toenemende vraag naar ondersteuning bij de dyslexie behandeling van een kind.
Hierbij moet het kind thuis met werkbladen aan de slag, terwijl de ouders door hun taalachterstand
niet kunnen helpen.
▪ Omdat het meer moeite kost om nieuwe vrijwilligers te werven, wordt vaker gewerkt met
stagiaires. Dat kost wel meer begeleidingstijd voor de coördinatoren. In 2017 zijn 8 stagiaires
actief geweest voor Home-Start en Home-Start+: 1 mbo-studente Jeugdzorg en 7 hbo-studenten
van de opleidingen Pedagogiek, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Sociaal
Pedagogische Hulpverlening.

2.5 RESULTATEN
Er loopt een onderzoek naar effectmeting. Hierbij wordt gezien dat de respons vanuit Zoetermeerse
gezinnen minimaal is. De coördinatoren gebruiken bij het afsluitende evaluatiegesprek na afronding
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van de ondersteuning een formulier waarop aangegeven kan worden wat voor het betreffende gezin
het resultaat is. Gezinnen geven bijvoorbeeld aan dat ze hun leven voor de ondersteuning gemiddeld
een 4 gaven en na de ondersteuning een 7.

2.6 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
In 2017 is flink ingezet op samenwerking met andere partijen. Daarbij zijn ook concrete afspraken
gemaakt. De werkgroep Preventieve Opvoedagenda is aangescherpt. De lijntjes tussen de
verschillende organisaties in de preventieve opvoeding zijn verder versterkt. De organisaties weten
elkaar hierdoor sneller te vinden. Dit leidt ertoe dat een ouder en zijn of haar gezin sneller de
passende ondersteuning kan krijgen.
Met Pleegzorg van Jeugdformaat zijn de banden versterkt. Er zal in 2018 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden voor een pilot waarbij gezinnen wellicht als nazorg
bij Home-Start terecht kunnen en vrijwilligers die niet (meer) aan de slag gaan bij Jeugdformaat
misschien wel hun steentje kunnen bijdragen aan Home-Start en/of Steunouder.
In december 2017 heeft Humanitas Zoetermeer het taalakkoord mede ondertekend. Home-Start gaat
samenwerken met Stichting Lezen en Schrijven en gebruikmaken van hun materialen en expertise om
gezinnen op het gebied van taal meer te kunnen bieden.
De netwerkbijeenkomsten van Wijkzorg zijn actief bezocht en themabijeenkomsten van Meerpunt,
Scheidingspunt, Jongeren Informatie Punt (JIP) en Impegno werden bijgewoond. De coördinatoren
van Home-Start(+) hebben kennis gemaakt met Buurtwerk en bekeken hoe de beide organisaties
elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken. Er is een presentatie gegeven bij Buurtwerk over
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Humanitas, Home-Start en Thuisadministratie. In 2018 zal er door Buurtwerk een themabijeenkomst
georganiseerd worden voor vrijwilligers van Home-Start(+).

Coördinatoren van Home-Start(+) nemen deel aan een werkoverleg van Buurtwerk in Zoetermeer
Ter gelegenheid van het Kom Erbij Festival in september 2017, tijdens de Week tegen Eenzaamheid,
is meegewerkt aan gastlessen op het Erasmus College om eenzaamheid onder de aandacht te
brengen en het thema bespreekbaar te maken.
Er is kennisgemaakt met Stichting Pelgrim om elkaar beter te kunnen vinden. Met Stichting Piëzo zijn
afspraken gemaakt dat zij vrijwilligers bij Humanitas aanmelden die mogelijk wat kunnen betekenen
voor de gezinnen.
De samenwerking met Stichting MOOI levert Home-Start(+) stagiaires op die als vrijwilliger in een
gezin aan de slag kunnen. De studenten van MOOI hebben zo een leuke stageplek.
Ook in 2017 hebben de gezinnen een gezellige speelmiddag gehad in De Hof van Seghwaert, waarbij
ook de Voorleesexpress langs kwam om 2 prentenboeken voor te lezen.
Zorgpaden
Het vermeld staan in en actief deelnemen aan de verschillende zorgpaden in Zoetermeer heeft HomeStart(+) geen extra werk opgeleverd in de zin van aanmeldingen van een nieuwe verwijzer of extra
gezinnen met een nieuwe vraag.

Humanitas en Jong Perspectief werven gezamenlijk vrijwilligers
Humanitas Zoetermeer en netwerkpartner Jong Perspectief zijn een gezamenlijke wervingsactie
begonnen. Dit met als doel om de nodige vrijwilligers te werven voor Zoetermeerse gezinnen die
hulp nodig hebben. De beide organisaties hebben de handen ineengeslagen om het eigen en
elkaars vrijwilligersbestand aan te vullen.
Op donderdag 15 juni 2017 hebben Jong Perspectief en Humanitas Zoetermeer via YouTube een
gezamenlijk filmpje gelanceerd om vrijwilligers te werven. Dit filmpje is gemaakt om mensen te
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enthousiasmeren voor het werk van vrijwilligers bij de diverse activiteiten die beide organisaties
gratis aanbieden aan jongeren en gezinnen in Zoetermeer en omgeving.

Het filmpje is hier te bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J2iRsLHQ9RA

2.7 OVERIG
Tot slot enkele quotes van deelnemers en vrijwilligers aan de activiteiten Home-Start en Home-Start+:
Deelnemers / gezinnen:
▪ “We zijn heel erg dankbaar voor alle steun.”
▪ “Een jaar is te kort bij herstel na een herseninfarct, maar toch is er veel te goede veranderd.”
▪ “De vrijwilligster heeft iets aan de energie toegevoegd en heeft een balletje aan het rollen
gebracht.”
▪ “De vrijwilligster was erg betrokken bij alles in het gezin. We hadden ook regelmatig contact via de
app.”
▪ “De vrijwilligster van Humanitas brengt vreugde in je leven en zet je zorgen aan de kant.”
▪ “Het loopt weer in ons gezin en ik voel me sterker.”
Vrijwilligers:
▪ “Ik heb ook naar mijzelf kunnen kijken en me kunnen ontwikkelen.”
▪ “Die blije gezichten van moeder en de kinderen, daar doe ik het voor.”
▪ “Heerlijk om het zelfvertrouwen van de moeder te zien groeien.”
▪ “De begeleiding door de coördinatoren is geweldig.”
▪ “Ik kan me zo goed voorstellen dat ouders vastlopen en wat is het dan fijn als ze zichzelf wat
ondersteuning gunnen.”
▪ “Het valt niet altijd mee om op mijn handen te zitten, maar ik zie dat daardoor de moeder het zelf
gaat doen.”

HUMANITAS ZOETERMEER
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3. ACTIVITEIT STEUNOUDER

3.1 WAT IS DE ACTIVITEIT STEUNOUDER?
Deze activiteit wordt sinds 1 januari 2017 in Zoetermeer aangeboden door Humanitas. Steunouder is
er voor gezinnen waarvan de ouder of ouders overbelast zijn met één of meer kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 14 jaar. Steunouders vangen kinderen op als de ouders het door omstandigheden tijdelijk
niet meer aankunnen. Dit om iedereen de mogelijkheid te geven om ‘even op adem te komen’. De
ondersteuning is vraaggericht en wordt afhankelijk van de behoefte van de ouder(s) ingezet.
3.2 DEELNEMERS STEUNOUDER
In het eerste halfjaar is veel energie gestoken in het bekend maken van het nieuwe aanbod. In deze
periode zijn er wel verschillende keren vragen voorgelegd om te kijken of dit passend zou zijn voor
een steunouder. Echter bleven de aanvragen voor vrijwilligers uit.
In de tweede helft van het jaar kwam dit wel op gang. In totaal zijn er 4 gezinnen aangemeld, waarvan
er drie gekoppeld zijn. Helaas moest 1 koppeling afgebroken worden in verband met een
allergiereactie van het kind. Aan het eind van het jaar waren er twee gezinnen nog in afwachting van
een beschikbare vrijwilliger.
3.3 VRIJWILLIGERS
Sinds de start van Steunouder op 1 januari 2017 is er veel energie gestoken in het werven van nieuwe
vrijwilligers. Hiervoor zijn niet alleen oproepen in de lokale kranten geplaatst en via de sociale media
verspreid. Ook is het Vrijwilligers Informatiepunt in Zoetermeer (VIP, inmiddels ZoSamen)
ingeschakeld. Daarnaast zijn ook vrijwilligers van Home-Start(+) benaderd met de vraag of zij
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interesse hebben om ook voor Steunouder actief te worden. Op deze manier kunnen vrijwilligers dan
flexibel ingezet worden binnen Humanitas Opvoedondersteuning.

In totaal zijn er in 2017 negen vrijwilligers getraind. Zij hebben allen het bijbehorende certificaat
ontvangen. Een aantal van deze vrijwilligers heeft er de voorkeur aan gegeven om eerst te starten als
Home-Start(+)-vrijwilliger, mede omdat de thuissituatie het nog niet toeliet om als Steunouder ingezet
te worden.
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Per 31 december 2017 staan er vijf vrijwilligers voor Steunouder geregistreerd.
3.4 RESULTATEN
Het eerste jaar (2017) is gebruikt om deze nieuwe activiteit onder de aandacht te brengen via het
Meerpunt, Stichting Piëzo, Schoolmaatschappelijk werk, huisartsen, VIP, de gemeente Zoetermeer en
onze eigen PR-kanalen. Dit heeft de activiteit bekendheid opgeleverd in Zoetermeer. Vraagouders
weten inmiddels Humanitas voor deze activiteit te vinden.
In het jaar 2017 zijn nog geen concrete resultaten geboekt met Steunouder. Dit omdat de trajecten
zich nog in de opstartfase bevinden.

Steunouder officieel gelanceerd in Zoetermeer
Maandagmiddag 13 februari 2017 vond in de tijdelijke huisvesting van de hoofdbibliotheek aan de
Duitslandlaan de officiële lancering plaats van Steunouder, een nieuwe activiteit van Humanitas
Zoetermeer. De officiële lancering werd verricht door Mariëtte van Leeuwen, wethouder Jeugd van
de gemeente Zoetermeer. “Als je ‘aan de voorkant’ zorgt voor een kleine handreiking, is dat heel
goed,” liet de wethouder haar waardering blijken. Met een klik richting de website van Humanitas gaf
Mariëtte van Leeuwen symbolisch het startsein voor Steunouder in Zoetermeer. Voorzitter Marleen
Teunissen van Humanitas Zoetermeer toonde zich zeer verheugd met de uitbreiding van het
aanbod. “Ik ben trots op de lancering en vind het mooi dat we dit in een paar maanden tijd hebben
kunnen realiseren.”

3.5 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Er is diverse malen contact geweest met Jeugd- en Gezinshulp om het aanbod van beide partijen te
bespreken en te bekijken wat beide organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Gebleken is dat dit in
de praktijk nog niet heeft geleid tot directe doorverwijzingen. Wel ziet Steunouder het graag komen tot
een concretere samenwerking met Jeugd en Gezinshulp. Want vragen vanuit hen zouden tot meer
koppelingen bij Steunouder kunnen leiden.
Partijen als Stichting Piëzo, Kwadraad, huisartsenpraktijken, wijkpolitie/wijkcoaches en MEE (in 2017
verantwoordelijk voor Schoolmaatschappelijk werk) zijn bezocht om de activiteit Steunouder ook bij
hen bekend te maken. Vanuit Stichting Jeugdformaat, afdeling Pleegzorg, is contact gelegd met
Steunouder. Beide partijen zagen namelijk raakvlakken om elkaar te versterken. Hier is Jong
Perspectief bij aangesloten. Met deze partijen worden in 2018 plannen gemaakt om nauwer met
elkaar samen te gaan werken.
In samenwerking met Home-Start(+) is Stichting Piëzo actief benaderd. Dit om te bekijken of er
vrijwilligers van Stichting Piëzo geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk voor Steunouder. Dit heeft
geleidt tot één nieuwe actieve vrijwilliger voor Steunouder.
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4. ACTIVITEIT HULP BIJ THUISADMINISTRATIE

4.1 WAT IS DE ACTIVITEIT THUISADMINISTRATIE?
Bij de activiteit Thuisadministratie schept een vrijwilliger orde in de financiële chaos en helpt
schulden te reduceren. Een belangrijk doel daarbij is het voorkomen dat de deelnemer (dieper) in de
schulden raakt. Hierbij helpt de vrijwilliger de deelnemer om zijn of haar financiën op een rijtje te
zetten en administratieve vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen de post van de
deelnemer te openen en te archiveren, de administratie te ordenen en tijdig de betalingen te doen.
Samen kunnen zij een bestedingsplan opstellen en afspraken maken om financiële problemen in de
toekomst te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan kan de vrijwilliger de deelnemer doorverwijzen naar
andere hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld de Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer.
4.2 DEELNEMERS
De activiteit Thuisadministratie is het jaar 2017 gestart met 74 deelnemers in portefeuille. In 2017 zijn
er 124 hulpvragen bijgekomen en zijn er 147 dossiers afgesloten. Het jaar 2017 is afgesloten met 51
deelnemers in portefeuille. In 2017 werd door vrijwilligers aan 139 deelnemers begeleiding
aangeboden. De soorten hulpvragen van deelnemers zijn erg divers. Hieronder volgt een klein
overzicht:
▪ Een deelnemer inzicht geven en structuur aanbrengen in zijn of haar (chaotische financiële)
administratie;
▪ Overzicht maken van inkomsten en uitgaven (maandbudget);
▪ Overzicht maken van schulden;
▪ Assisteren bij het maken van bezwaarschriften en/of afbetalingsafspraken met schuldeisers;
▪ Een deelnemer begeleiden naar de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer,
en het bewaken van de stabiliteitsfase.
Hierbij enkele quotes van deelnemers:
▪ “Ik zie de toekomst met veel meer vertrouwen tegemoet.”
▪ “Ik ben weer onder de mensen en weer in gesprek met moeders op het schoolplein.”
▪ “Ik ben heel dankbaar voor alle hulp en aandacht van Humanitas.”
▪ “Veel dank gaat uit naar de vrijwilliger voor het geduld en de goede begeleiding.”
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4.3 VRIJWILLIGERS
De activiteit Thuisadministratie is het jaar 2017 gestart met 56 vrijwilligers. In het lopende jaar 2017
mocht de activiteit 18 nieuwe vrijwilligers begroeten en 17 vrijwilligers zijn om hen moverende reden
gestopt met het vrijwilligerswerk. Het jaar 2017 is afgesloten met 57 vrijwilligers.
Onze vrijwilligers krijgen een goede opleiding; middels e-learning en plenaire sessies wordt de
basistraining gegeven. Voor onze vrijwilligers zijn op 23 en 30 mei en op 15 en 22 november 2017
basistrainingen gegeven.

Nieuwe vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie krijgen hier hun certificaat uitgereikt.
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Hierbij enkele quotes van vrijwilligers:
▪ “Het geeft mij veel voldoening en plezier om de opluchting te zien als er bij de deelnemer weer
overzicht en grip is op de administratie;”
▪ “Voor mij is het vrijwilligerswerk bij Humanitas een fijne manier om mensen te helpen.”

Themabijeenkomst Thuisadministratie over Mobility Mentoring
Op woensdagavond 14 juni 2017 heeft de activiteit Thuisadministratie een themabijeenkomst
georganiseerd over het onderwerp Mobility Mentoring. Dit is een nieuwe methode op het gebied van
armoedebestrijding. De bijeenkomst was bedoeld voor vrijwilligers en ketenpartners. De presentatie
werd verzorgd door Peter Wesdorp, zelfstandig trainer en onderzoeker. Mobility Mentoring gaat over
hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden. De
methode is ontwikkeld in Boston in de Verenigde Staten. In Nederland is Platform31 met de aanpak
aan de slag gegaan.
De gedachte achter Mobility Mentoring is dat de weg om blijvend uit de armoede te komen, begint
met het wegnemen van stress. Het lukt meestal niet om mensen met voortdurende geldzorgen
blijvend uit de financiële ellende te krijgen. Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel
opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden: schuldhulpverleners komen het vaak tegen. Vaak
is het hierbij geen onwil, maar onmacht. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen
pas in staat zijn om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle is. Want stress tast
het vermogen aan om problemen doelmatig aan te pakken, prioriteiten te stellen en impulsen te
controleren. Juist de vaardigheden die je nodig hebt om uit de armoede te geraken, verminderen
aanzienlijk door de stress die wordt veroorzaakt door armoede.

In Nederland starten Platform31 en de Hogeschool Utrecht nu een pilot in de gemeente Alphen aan
den Rijn. Na de zomer wordt hier voor de periode van een jaar mee geëxperimenteerd om te
onderzoeken of de methode ook in Nederland werkt. De proef wordt ook door andere Nederlandse
gemeenten met interesse gevolgd. Ook de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente
Zoetermeer was tijdens deze themabijeenkomst vertegenwoordigd.
Na deze interessante presentatie van Peter Wesdorp werd de themabijeenkomst afgesloten met
een gezellige borrel.

Op 14 juni 2017 is er vanuit de activiteit Thuisadministratie een thema-avond voor vrijwilligers en
geïnteresseerden georganiseerd over Mobility Mentoring. Spreker was die avond Peter Wesdorp
verbonden aan WhatWorks. Wederom werd Humanitas Thuisadministratie hierbij zeer gastvrij
ontvangen door de Rabobank in hun pand aan de Eleanor Rooseveltlaan 29 in Zoetermeer.
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Op 13, 14 en 20 februari, op 15, 16 en 22 mei en op 18 en 25 september 2017 werden er
intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Op die goed bezochte avonden werd door vrijwilligers
onderling veel informatie uitgewisseld en ervaringen gedeeld.

Historisch uitje voor vrijwilligers Thuisadministratie
In augustus 2017 heeft de activiteit Thuisadministratie het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers
georganiseerd. Dit om hen te bedanken voor hun inzet. Dit jaar werd gekozen voor een historische
stadswandeling onder leiding van een gids. In twee groepen werd een wandeling door De
Dorpsstraat van Zoetermeer en voormalig Zegwaart gemaakt. In het pand van het Historisch
Genootschap Zoetermeer werd even gestopt voor een gezellig kopje koffie en kregen alle
aanwezigen de kans om foto’s en publicaties over de historie van Zoetermeer te zien. Het uitje werd
afgesloten met een hapje en een drankje in de tuin van De Bakkerswinkel en dat alles bij mooi weer.
Dit gaf alle vrijwilligers van Thuisadministratie meer dan voldoende energie om zich ook het
komende jaar voor de volle honderd procent in te zetten voor hun deelnemers.

4.4 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
▪ De coördinatoren van de activiteit Thuisadministratie participeren in het Breed Overleg
Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ).
▪ Daarnaast is er in 2017 vanuit de activiteit Thuisadministratie overleg geweest met het Sociaal
Leenfonds, WZN, Centrum LIB, SchuldHulpMaatje en de afdeling Schuldhulpverlening van de
gemeente Zoetermeer.
▪ Coördinatoren en vrijwilligers van de activiteit Thuisadministratie hebben deelgenomen aan een
studiemiddag over geldzaken georganiseerd door een team vanuit het BOAZ.
▪ Coördinatoren van de activiteit Thuisadministratie hebben het congres “Wie krijgt de Schuld” van
Fonds 1818 bijgewoond en tevens deelgenomen aan de Jongerenbijeenkomst “Op jezelf gaan”.
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4.5 MELDPUNT EMMA
▪ Eind 2016 is het meldpunt EMMA (Eerder Melden, Minder Achterstanden) van start gegaan.
Meldpunt EMMA is een samenwerkingsproject met de partners SchuldHulpMaatje, Stichting
Mensen in de Minima (MIM), Palet Welzijn en Kwadraad maatschappelijk werk. De doelstelling
van het meldpunt EMMA is huishoudens met beginnende financiële problemen (twee maanden
betalingsachterstand) in het vizier te krijgen, zodat zij gebruik kunnen maken van de hulpverlening
en hun financiële situatie kunnen stabiliseren.
▪ Het meldpunt had een stroeve start voor wat betreft de aanmeldingen. Gaandeweg het jaar 2017
liep dit soepeler. Terugkijkend op het eerste jaar hebben zijn er ruim 130 aanmeldingen
ontvangen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat een groot deel van deze meldingen
zwaardere problematiek bevatten dan van tevoren was ingeschat.
▪ In het najaar van 2017 heeft de gemeente Zoetermeer de intentie uitgesproken om het project uit
te breiden en zich hier ook voor in te zetten.
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5. ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES

5.1 WAT IS DE ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES?
De activiteit Steun bij verlies van Humanitas Zoetermeer biedt deelnemers de mogelijkheid om het
verdriet vanwege het verlies van een dierbare te uiten. Dit kan bij een vrijwilliger of in een
lotgenotengroep. Ook kan het dat een deelnemer eerst aan een vrijwilliger wordt gekoppeld in
afwachting van de start van een nieuwe lotgenotengroep. Een coördinator doet eerst een intake en
bepaalt of de problematiek van de deelnemer door een vrijwilliger kan worden begeleid of dat de
deelnemer geschikt is voor een lotgenotengroep. Wellicht moet de deelnemer worden doorverwezen
naar professionele hulpverlening. Door vroegtijdige, preventieve hulp van Humanitas kan
eenzaamheid worden voorkomen.
Het aanbod voor ondersteuning is onderverdeeld in de lotgenotengroepen verlies van partner, verlies
van ouder, verlies van broer of zus en verlies van kind. Er is geen leeftijdsgrens voor deelname. In de
gespreksgroep ontmoet de deelnemer mensen in een vergelijkbare situatie. Deelnemers vinden begrip
bij elkaar en geven elkaar steun. Onderwerpen van gesprek zijn de verwerking van het verlies en hoe
nu verder te gaan met het leven. Hierbij zit de kracht in het luisteren naar elkaar. Een lotgenotengroep
komt zeven keer samen onder begeleiding van twee ervaren vrijwilligers. Deelnemers betalen hiervoor
een bijdrage van 25 euro.
Als een deelnemer liever één op één over zijn of haar rouw wil praten, dan bezoekt een vrijwilliger de
deelnemer thuis. Een individueel traject bestaat uit 5-10 bezoeken. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Het streven is dat een deelnemer aan het einde van het traject zelfredzaam is en in staat
is om de draad van het leven weer op te pakken.
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5.2 DEELNEMERS
De activiteit Steun bij verlies heeft in 2017 in totaal 41 deelnemers begeleid, vergeleken met 32
deelnemers in 2016. In de tweede helft van 2017 was er een duidelijke stijging in het aantal
aanmeldingen waarneembaar. Van de 41 deelnemers hebben er 30 deelgenomen aan de
lotgenotengroep. Ondersteuning werd voornamelijk verleend vanwege verlies van partner. Dertien
deelnemers zijn individueel gekoppeld aan een vrijwilliger. Het merendeel van de deelnemers was van
het vrouwelijke geslacht (30), naast 11 mannelijke deelnemers. De terugkoppeling over de inzet en
kwaliteit van vrijwilligers was in alle gevallen goed. Er zijn vier lotgenotengroepen verlies van partner
geweest onder leiding van de beide coördinatoren van de activiteit. De evaluatie van de deelnemers
over inhoud en kwaliteit was voldoende tot goed.

Dit jaar heeft het afsluitende diner na de lotgenotengroepen plaatsgevonden in zowel het Eetcafé De
Leyens als Eetcafé Meerzicht, dit mede om de deelnemers daadwerkelijk in contact te brengen met
sociale mogelijkheden om de hoek in relatie tot mogelijke eenzaamheidsproblematiek. Ook in 2017
kregen we te maken met deelnemers met (ernstige) psychiatrische problematiek en dreiging tot
suïcide. Dit is samen met de vrijwilligers aangepakt, begeleid en opgelost. Vier keer per jaar wordt een
intervisiebijeenkomst georganiseerd, waarin onder meer dit soort bijzonderheden onderling worden
besproken. Uiteindelijk is voor één deelnemer aan een lotgenotengroep, in gezamenlijk overleg, een
andere soort begeleiding gezocht en gevonden.
Een aantal deelnemers is via deelname aan een lotgenotengroep nieuwe relaties aangegaan.
5.3 VRIJWILLIGERS
In 2017 zijn in totaal 6 vrijwilligers actief geweest voor de activiteit Steun bij verlies. In totaal zijn er 13
koppelingen tussen een vrijwilliger en deelnemer geweest. De vrijwilligers voelen zich zeer betrokken
bij de activiteit en komen zelf ook met voorstellen voor ontwikkeling. Er is aandacht nodig voor de
werving van jongere vrijwilligers en vrijwilligers die een ander soort verlies kennen (bijvoorbeeld verlies
van broer/zus of verlies van een kind).
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Steun bij Verlies biedt opnieuw Troostwandelingen aan
Net als in 2015 en 2016 zijn in 2017 opnieuw twee Troostwandelingen georganiseerd. Via deze
wandelingen in het voor- en najaar werden mensen in de gelegenheid gesteld om op een
laagdrempelige, ongedwongen wijze kennis maken met deze activiteit van Humanitas Zoetermeer.
Ook konden de deelnemers hun verhaal met de andere deelnemers aan de Troostwandeling delen.
Het wandelen zelf en bewust de blik richten op de natuur en de omgeving is een ontspannende
ervaring, van waaruit mooie en diepgaande gesprekken tussen de deelnemers ontstonden. Het blijkt
dat deze wandelingen in een behoefte voorzien en voor herhaling vatbaar zijn. Zo zijn er
deelnemers voor de lotgenotengroep uit voortgekomen. Daarnaast is het voor oud-deelnemers een
mogelijkheid om weer even contact te zoeken. Via een aankondiging in de lokale kranten Streekblad
Zoetermeer en Postiljon Zoetermeer en via de contacten van de Troostkamer is een aantal
deelnemers geattendeerd op deze wandeling.

5.4 OVERIG
Beide coördinatoren en een vrijwilliger hebben namens Humanitas Zoetermeer deelgenomen aan een
tweetal uitvaartbeurzen. Ook is deelgenomen aan bijeenkomsten van het Wijkzorgnetwerk Zoetermeer
en hebben gesprekken plaatsgevonden met ondernemers op het terrein van verlies/rouw en de
uitvaartbranche.
Eind 2016 hebben beide coördinatoren het besluit genomen om hun functie per 31 december 2017
neer te leggen. Zij hebben dit ook aan het bestuur kenbaar gemaakt. Medio juni 2017 is de werving
voor vervanging gestart. Eind 2017 heeft dit nog niet geleid tot passende opvolging.
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6. ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK

6.1 WAT IS DE ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK?
De activiteit Vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas Zoetermeer is erop gericht om ouderen
te ondersteunen die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken. Dit door middel van de
inzet van een vrijwillig(st)er, die een keer per week of eens in de veertien dagen bij de oudere / senior
langsgaat. Soms is er behoefte aan een goed gesprek, een andere keer aan gezellig kletsen. Een
ander wil er graag op uit, samen de natuur intrekken. Als er gezamenlijke hobby’s zijn, dan
vergemakkelijkt dit het contact.
6.2 DEELNEMERS
Het aantal deelnemers is in 2017 afgenomen ten opzichte van 2016 van 79 naar 72. Dit werd onder
andere veroorzaakt doordat is gebleken dat in zeker tien gevallen de activiteit niet het passende
aanbod was voor de hulpvraag die aan Humanitas Zoetermeer was voorgelegd. In enkele gevallen
ging het om zware psychische problemen. In andere gevallen ging het om vragen van professionele
hulpverleners, die op zoek waren naar een passend maatje voor iemand uit de doelgroep van 24- tot
45-jarigen, niet de doelgroep van Vriendschappelijk Huisbezoek. Een doelgroep waar geen enkele
organisatie in Zoetermeer momenteel een passend aanbod met vrijwilligers voor heeft.
6.3 VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016 van 51 naar 61. Hiervan waren er
eind 2017 zes om verschillende redenen nog niet inzetbaar. Dit omdat er bijvoorbeeld geen passende
cliënt beschikbaar was, de locatie van de cliënt niet goed bereikbaar was met het openbaar vervoer, of
omdat de vrijwilliger vanwege privéomstandigheden even niet inzetbaar was.
Opvallend is dat in 2017 een aantal jonge vrijwilligers zich heeft aangemeld. Zij hebben vaak een
betaalde fulltimebaan, maar willen zich in hun schaarse vrije tijd graag inzetten voor de oudere
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medemens. Dit komt bijvoorbeeld omdat zij zelf een oma missen met wie zij goed contact hadden, of
gewoon om er voor een ander te zijn.

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid is in samenwerking met het Vrijwilligers Informatiepunt
(VIP) een avond georganiseerd met als doel om nieuwe vrijwilligers te werven, met name uit de
jongere doelgroep. Hieronder een drietal ervaringen vanuit die groep:
▪ “Vanuit mijn omgeving is het vanzelfsprekend om iets voor een ander te doen en door de ervaring
met mijn oma, voel ik mij betrokken bij deze doelgroep.”
▪ “Het is een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het is fijn om iets voor een medemens te kunnen
doen.”
▪ “Naast mijn fulltimebaan is vrijwilligerswerk een leuke besteding van mijn vrije tijd. Het is ook een
hele zinvolle besteding daarvan, want ik vind het belangrijk om wat voor een ander te doen.
Bovendien, door wat tijd vrij te maken hebben we allebei een gezellige middag.”
In 2017 werden er verschillende themabijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers. Hierbij zijn
de volgende thema’s behandeld:
▪ Familieopstellingen. Als hulpmiddel om enig inzicht te krijgen in hoe verhoudingen in een familie /
bij de oudere zo ontstaan zijn. En de invloed die het een en ander heeft op de oudere.
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▪

▪

De invloed van pijn op het welbevinden van ouderen. Er werd op die ochtend een inleiding
gehouden door twee fysiotherapeuten uit Zoetermeer, die inzicht gaven in wat pijn voor impact
kan hebben.
Omgaan met depressie. Soms kan dit leiden tot doodswensen en zelfs dramatische situaties.
Vrijwilligers worden vaak geconfronteerd met psychisch ondragelijk lijden van een oudere en
hadden veel aan een themamiddag over dit onderwerp.

Themabijeenkomst Vriendschappelijk Huisbezoek over depressie bij ouderen
Dinsdagmiddag 21 februari 2017 organiseerde de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek een
interessante themabijeenkomst voor haar vrijwilligers. Tijdens hun omgang met de eenzame
senioren krijgt een groot aantal vrijwilligers te maken met somberheid, depressiviteit of zelfs
suïcidale gedachten bij hun deelnemers. Om hen te helpen hiermee om te gaan waren Marleen van
Vliet en Menno Zandstra uitgenodigd. Tijdens hun werk voor de GGZ hebben zij veel te maken met
deze materie.

6.4 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Net als in voorgaande jaren kreeg Vriendschappelijk Huisbezoek veel verwijzingen via ZoSamen /
VIP, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners van huisartsen en MEE.
In 2017 heeft een viertal studentes vanuit een MBO / HBO opleiding in de studierichting van
Maatschappelijk Werk of Maatschappelijke Dienstverlening stage gelopen bij Vriendschappelijk
Huisbezoek.

Humanitas Zoetermeer heeft deelgenomen aan het Kom Erbij! Festival tijdens de
Week tegen Eenzaamheid
Humanitas Zoetermeer heeft eind september 2017 deelgenomen aan het Kom Erbij! Festival tijdens
de Week tegen Eenzaamheid. Tijdens deze week zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor
mensen in Zoetermeer die zich eenzaam voelen. Het blijkt namelijk dat meer dan een miljoen
mensen in Nederland zich eenzaam voelen. Ook in Zoetermeer zijn er inwoners, zowel jong als oud,
die zich eenzaam voelen. Met het Kom Erbij! Festival willen de gemeente Zoetermeer en
organisaties zoals Humanitas hen betrekken bij diverse activiteiten.
Het Kom Erbij! Festival is onderdeel van de landelijke Week tegen Eenzaamheid, die in 2017 van
donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober is gehouden. Allerlei organisaties hebben
deze week inspirerende, educatieve, culturele en ontspannende activiteiten georganiseerd, bedoeld
voor alle Zoetermeerders die erbij willen zijn en stadgenoten willen ontmoeten.
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Humanitas Zoetermeer heeft in deze week de volgende activiteiten georganiseerd:
▪ Vrijdag 22 september: Troostwandeling. Tijdens de wandeling konden deelnemers
verlieservaringen met elkaar delen. De Troostwandeling startte om 11.30 uur vanaf de
Troostkamer aan de Dorpsstraat 112G in Zoetermeer.
▪

Woensdag 27 september: Vrijwilligersverhalen delen. Tijdens deze bijeenkomst van 19.30 –
21.00 uur zijn verhalen van vrijwilligers gedeeld. Locatie was de Bibliotheek aan de
Duitslandlaan 440 in Zoetermeer.

▪

Vrijdag 29 september: Alles lach. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers ontdekken
dat een lach per dag het verschil kan maken. De bijeenkomst was van 12.30 – 13.30 uur op het
Nicolaasplein in het Dorp in Zoetermeer.
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▪

Vrijdag 29 september: Samen vieren we het leven. Muzikaal is het programma omlijst door
Humanitas-coördinator Mark Doornik en zijn muzikale collega’s. Dansdocent Ricardo Sibelo
kwam ook langs. De bijeenkomst was van 14.00 – 16.00 uur. Locatie was het woon- en
zorgcomplex Gondelkade, gelegen aan de Gondelkade 309 in Zoetermeer.
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Naast deze activiteiten hebben coördinatoren van Humanitas Zoetermeer een gastles over
eenzaamheid gegeven op het Erasmus College in Zoetermeer:
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