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"We waren voor het eerst
van ons leven in het
theater dankzij haar. Het
was zo mooi! Daarna
nodigde zij ons uit om
iets te gaan drinken. Het
was zo bijzonder
allemaal. We gaan dit
zelf ook doen met de
kinderen."
Deelnemer Home-Start

Ook in 2018 hebben de vrijwilligers van
Zuid-Kennemerland weer veel mensen kunnen
helpen. De dienstverlening is uitgebreid met het
project Detentie, waarbij ex-gedetineerden geholpen
worden bij hun terugkeer in de maatschappij.
In deze factsheet worden - in een notedop - de
resultaten van alle activiteiten gepresenteerd.

PERSOONLIJKE
AANPAK
Humanitas werkt kleinschalig
en persoonlijk. De contacten
zijn van mens tot mens en
worden lokaal georganiseerd.
Wat ons bindt is het gevoel
dat we iets voor elkaar willen
betekenen en een zinvolle
bijdrage willen leveren aan de
maatschappij.

BESPAREND
De hulp van onze vrijwilligers
werkt. Het voorkomt dat
mensen een beroep moeten
doen op professionele zorg en
hulpverlening. En vrijwilligers
helpen mee het sociale
netwerk te versterken!

SCHOLING
Bij ons gaat niemand zonder
voorbereiding aan de slag.
De Humanitas Academie
organiseert de scholing van
onze vrijwilligers. Daarnaast
krijgt elke vrijwilliger
persoonlijke begeleiding.

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor mensen
die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim
25.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer
dan 70.000 deelnemers. Wij
werken binnen zes thema’s:
Eenzaamheid, Verlies,
Opvoeden, Opgroeien, Detentie
en Thuisadministratie.

241
VRIJWILLIGERS

HUMANITAS
WAARDEN
•S
 amenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je eigen
leven
• Verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
• Vraaggericht werken: kijken
wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten
daarop aanpassen

664
DEELNEMERS

THUISADMINISTRATIE
Er zijn veel huishoudens, die grote moeite
hebben om rond te komen en achter de
financiële feiten aan lopen. De
Thuisadministratie helpt mensen om hun
financiën en administratie op orde te
brengen en te houden. Net zolang tot zij
het zelf (weer) kunnen.
2017
Deelnemers
137
Vrijwilligers
42
Coördinatoren 3

2018
133
46
2

SCHULDMELDPUNT EN INFOPUNT

EENZAAMHEID
VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK
Behoefte aan vriendschap, aan iemand om
thuis mee te praten? Dat doet
Vriendschappelijk Huisbezoek. Wil je
nieuwe mensen leren kennen? Of hulp bij
de verwerking van een ingrijpende
gebeurtenis? Onze vrijwilligers zijn er voor
iedereen die zijn ervaringen en verhalen
met iemand anders wil delen.
Deelnemers
Vrijwilligers
Coördinatoren

2017
76
66
5

2018
56
59
5

DETENTIE

2017
0
0
-

2017
Deelnemers
483
Vrijwilligers
12
Coördinatoren 3

2018
335
14
3

2018
3
2
-

Humanitas Zuid-Kennemerland
E-mail: zuid-kennemerland@humanitas.nl

www.humanitas.nl
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HOME-START 0-14
Elk gezin met opgroeiende kinderen kent
weleens lastige tijden, door spanningen,
geldgebrek of bijvoorbeeld door problemen
bij het opvoeden. De vrijwilligers van
Home-Start geven een steuntje in de rug.
Zij bieden een luisterend oor, geven
nuttige tips en wijzen op voorzieningen en
regelingen. Alles is erop gericht om het
gezin weer genoeg zelfvertrouwen te
geven voor de toekomst.
Gezinnen
Vrijwilligers
Coördinatoren

VOORLEZEN (project per 1 april 2018
gestopt)
2017
Gezinnen
57
Vrijwilligers
52
Coordinatoren 5

2018
31
39
3

KINDERVAKANTIEWEKEN

Als ouders hun kind(eren) geen vakantie
kunnen bieden, zijn de Humanitas
Kindervakantieweken een
uitkomst. Dankzij de geslaagde
sponsorwerving hebben ook dit jaar weer
10 kinderen uit de regio een heerlijke
vakantieweek gehad.

Tel: 023-576 3440

OPVOEDEN

2017
92
85
3

2018
81
67
3

OPGROEIEN

Samen met verschillende organisaties in
Haarlem is Humanitas Zuid-Kennemerland
begonnen met het helpen van
ex-gedetineerden om hun leven na de
detentie weer op de rit te krijgen.
Deelnemers
Vrijwilligers
Coördinatoren

De vrijwilligers helpen de mensen die de
schuldhulpverlening in gaan met het op
orde brengen van hun financiele
dossier. Bij het Infopunt worden
deelnemers ook geholpen met het
aanvragen van regelingen waar minima
recht op hebben.

Wij worden gesteund door:

BEGELEIDE OMGANGSREGELING
Je wilt het beste voor je kind, ook bij een
echtscheiding. Begeleide
Omgangsregeling (BOR) helpt je, als
spanningen het maken van goede
afspraken over een omgangsregeling in de
weg staan. Onze vrijwilligers houden geen
dossier bij en treden als het goed gaat
steeds wat verder terug.

Ouders
Vrijwilligers
Coördinatoren

2017
12
15
1

2018
25
14
1

