Deze krant is een eenmalige uitgave van
vrijwilligersvereniging Humanitas ter
gelegenheid van het 70-jarig jubileum.
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Aantal vrijwilligers:
163

Aantal deelnemers:
291

Aantal activiteiten:
8
doorstart Haarlem: 06 35130429
doorstart.haarlem@humanitas.nl
Home-Start Haarlem: 06 10689933 /
06 53614050 haarlem@home-start.nl
Kindervakantieweken
Aanmelden kan alleen via een
hulpverlenende instantie
Thuisadministratie
06 33342202 / 06 33342204 / 06 33341972
thuisadministratie.zkl@humanitas.nl
Meldpunt Schuldhulpverlening
06 33342201 meldpunt.zkl@humanitas.nl
Formulieren infopunt 06 33342201
formuliereninfopunt.zkl@humanitas.nl
Voorlezen in gezinnen:
06 40915871 / 06 33342196
voorlezen.zkl@humanitas.nl
Vriendschappelijk Huisbezoek
06 33342198 / 06 33342203
huisbezoek.zkl@humanitas.nl

HUMANITAS Thuisadministratie helpt grip
krijgen op financiën
Titia is gescheiden en door haar partner hun woning uitgezet. Zij ontvangt
een bijstandsuitkering van de gemeente. Vanwege ernstige reumatische
aandoeningen is zij vrijgesteld van het
zoeken naar werk.
Geen grip meer
Door een verkeerde loting komt Titia
terecht in een woning die voor haar

ners gewoond, die - met achterlating
van forse schulden - met de noorderzon zijn vertrokken. Titia krijgt vanaf
de eerste dag bezoek van deurwaarders
en is ten einde raad.
Veranderingen
Gelukkig neemt maatschappelijk werk
contact op met Humanitas Thuisadministratie. Vanaf dat moment verandert

‘Eindelijk slaap ik weer goed, nu ik weet
dat ik jullie altijd mag bellen als ik weer angst
krijg om een envelop open te maken’

ongeschikt is: de stoep bij de voordeur
is te hoog en de achterdeur is te smal
om met een scootmobiel te passeren.
De kamer is vreselijk koud. Vanwege
haar reuma heeft zij warmte nodig,
maar door gebrek aan financiën kan ze
de cv niet hoger zetten.
Door haar fysieke klachten en de emotionele verwerking van haar scheiding
heeft Titia geen grip meer op haar
financiële huishouding. Bovendien
hebben op haar adres meerdere bewo-

het leven van Titia. Vrijwilliger Caro
helpt haar overzicht en controle te krijgen over haar - beperkte - financiën.
Als zij hoort dat Titia graag in de buurt
van haar familie in Enkhuizen wil
wonen, zoeken ze samen naar mogelijkheden. En wat blijkt: Titia kan zich
inschrijven voor een aangepast en goed
verwarmd appartement voor 50-plussers, met een lift en brede deuren voor
haar scootmobiel.
Inmiddels is Titia verhuisd. Caro heeft
haar bijgestaan bij het aanvragen van
een woonvergunning, een uitkering in
de nieuwe gemeente en het opzeggen
en overzetten van alle contracten. Een
dankbaar traject, niet alleen voor Titia!

Humanitas is een professionele
vrijwilligersorganisatie.
We bieden tijdelijke ondersteuning bij opvoeden, opgroeien,
detentie, eenzaamheid,
verlies en thuisadministratie.
Belangrijke waarden in ons
werk zijn gelijkwaardigheid,
regie over eigen leven,
betrokkenheid, vraaggerichtheid en verantwoordelijkheid
voor jezelf en voor een ander.
We zijn er voor iedereen,
ongeacht levensovertuiging,
leeftijd en cultuur.

Toekomstvisie
De komende jaren wil afdeling Zuid-Kennemerland haar activiteiten

Heb je hulp nodig of wil je

verbreden. We starten met de projecten Begeleide Omgangsrege-

je aanmelden als vrijwilliger?

ling (BOR) en Activerend huisbezoek. Het project Thuisadministra-

Humanitas staat voor je klaar!

tie gaan we verder uitbreiden. We investeren in goede huisvesting,

Bel of mail naar ons kantoor

zodat al onze activiteiten in één pand komen, en in goede contac-

of naar een van de coördina-

ten met de Sociaal Wijkteams in ons werkgebied.

toren.

