Humanitas Zuidwest Friesland
Jaaroverzicht 2020
Graag bieden wij u het JAARVERSLAG 2020 aan.
In dit jaaroverzicht vindt u een kort overzicht van onze
afdelingsprojecten. Wij zijn actief in de gemeente
Súdwest-Fryslân en ons project Steun bij Verlies en Rouw biedt
ook steun aan rouwenden in meerdere Friese gemeenten. Het
overzicht geeft aan hoe Humanitas tussen de mensen staat en
hoe onze vrijwilligers een actieve bijdrage leveren aan de
samenlevingsopbouw.

De jaarcijfers van 2020
vindt u op:
www.humanitas.nl/
zuidwest-friesland
Wij zijn een
vrijwilligersorganisatie die
mensen helpt die
tijdelijk steun nodig hebben.
Hoe verschillend onze
projecten ook zijn, ze voldoen
altijd aan de
Humanitas-waarden:
behoud van regie over je
eigen leven
samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
vraaggericht werken: we
staan open voor nieuwe
thema’s en spelen in op waar
vraag naar is

In 2020
hebben 261 deelnemers steun
gevonden bij één van onze
activiteiten en projecten, van
opvoedingsondersteuning tot
het doorbreken van isolement.
Van hulp bij de financiële
administratie tot
verliesverwerking. Er zijn 164
vrijwilligers 13.315 uur actief
geweest met ondersteuning en
de organisatie ervan. Humanitas
is nodig voor iedereen die het
alleen even niet redt.

164
Vrijwilligers

261
Deelnemers
HUMANITAS DOET MEER DAN JE
DENKT
Humanitas is een Vereniging die
opkomt voor een samenleving
waarin mensen actief
vormgeven aan hun eigen leven
en verantwoordelijkheid nemen
voor het samenleven met
elkaar.
De dienstverlening van
Humanitas is kleinschalig en
persoonlijk. De contacten
worden dichtbij en herkenbaar
georganiseerd.

Meer informatie:
www.humanitas.nl/
zuidwest-friesland
zw-friesland@humanitas.nl
06-49 62 06 25

Voorwoord

Stand-by

Begin 2020 stond in het licht van het 75-jarig bestaan van
Humanitas. Wij waren vol goede voornemens en de vrijwilligers
wilden wij extra in de spotlights zetten. Hoe anders kan het lopen.
Aan het eind van het eerste kwartaal kwam COVID-19 over ons
heen. Bijeenkomsten en overleggen gingen niet door en de
vrijwilligers moesten een weg zien te vinden om contact te kunnen
houden met onze deelnemers. Met een kleine versoepeling aan het
begin van de zomer, kwam al spoedig in het najaar de tweede golf
van COVID-19. Dit heeft grote invloed gehad op de uitvoer van
onze activiteiten. Zo zijn een aantal activiteiten stop gezet, zoals
de voorleesprojecten, en zijn veel andere activiteiten vooral
telefonisch en digitaal uitgevoerd. Onze deelnemers hebben hier
sterk onder geleden, ook omdat zij zelf vaak in eenzaamheid ziek
werden en soms zelfs zijn overleden. Daarnaast zijn intakes met
nieuwe deelnemers en vrijwilligers grotendeels stil komen te
liggen, maar zodra het mogelijk is, wordt dit natuurlijk hervat.

In 2020 boden 27 vrijwilligers hulp in de vorm van vervangende
mantelzorg aan mensen die langdurig ziek of licht dementerend
zijn. Zij brachten verlichting voor de mantelzorgers waardoor aan
hen de mogelijkheid tot eigen vrije tijdsbesteding werd geboden.
Door deze aanpak kan de verzorgde langer in zijn/haar eigen
omgeving blijven wonen. Het afgelopen jaar zijn 32 mensen door
onze vrijwilligers ondersteund. Soms hebben we de hulpvraag niet
kunnen beantwoorden omdat deze te specialistisch was of niet
paste bij ons aanbod. Zo werd een specifieke vraag i.v.m.
rouwproblematiek doorverwezen naar de werkgroep
rouwverwerking.

Toch kennen wij ook lichtpuntjes in 2020, zoals de aanmelding van
nieuwe vrijwilligers en de invulling van coördinatorenfuncties.
Hartverwarmend is ook te constateren dat veel vrijwilligers zeer
goed in staat zijn geweest om met onze deelnemers, op vaak zeer
creatieve wijze, in contact te blijven. Op de Nationale Vrijwilligersdag heeft het bestuur al onze vrijwilligers een cadeaubon gegeven
die ingewisseld kan worden bij bepaalde winkels in het
werkgebied van onze afdeling. Wij hebben begrepen dat deze
aandacht voor de vrijwilligers in goede aarde is gevallen. Het
komende jaar 2021 staat echter nog steeds in teken van COVID-19,
maar zal naar verwachting na de vaccinatie in het tweede deel van
2021 voor ontspanning zorgen. We rekenen er op dat wij na de
zomer al onze projecten weer op volle kracht kunnen voortzetten.
Roel Luiten, voorzitter Humanitas Zuidwest Friesland

Maatjesproject
Momenteel zijn 50 vrijwilligers actief in het maatjesproject. Zij
ondersteunen de mensen die door uiteenlopende oorzaken uit hun
evenwicht zijn geraakt. De vrijwilliger helpt als maatje de
hulpvrager om de draad weer op te pakken en om te ontdekken
hoe om te gaan met veranderde omstandigheden. De hulp kan
bestaan door één keer per week of per twee weken bij de
hulpvragers langs te gaan om te praten, te wandelen, te fietsen of
om gewoon samen even een spelletje te doen.
Er wachten nog ongeveer 23 deelnemers op een maatje. De
voorlopige stop is opgeheven. Door de maatregelen rondom
COVID-19 worden de intake- en de koppelingsgesprekken soms
uitgesteld. Het enthousiasme bij de mensen is onverminderd groot.

Het afgelopen jaar was als gevolg van de COVID-19 pandemie een
heel ander jaar dan gebruikelijk. In verband met de lockdown
maatregelen en op last van het hoofdbestuur hebben de
vrijwilligers van half maart tot ongeveer begin juni de deelnemers
niet fysiek bezocht. Met kaartjes en telefoontjes hebben zij
geprobeerd het contact te onderhouden. Na 1 juni hebben de
meeste vrijwilligers hun bezoekjes weer opgepakt. Een enkeling is
nog niet gestart i.v.m. de kwetsbaarheid van de deelnemer of de
eigen kwetsbaarheid.Ook mochten we 3 nieuwe deelnemers en
één nieuwe vrijwilliger verwelkomen. Na 1 oktober zijn er i.v.m. de
toenemende corona besmettingen geen intakes meer gedaan.
In januari 2020 hebben we nog één scholingsbijeenkomst gehad
samen met de vrijwilligers van het maatjesproject. Daarna hebben
wij helaas geen bijeenkomsten met vrijwilligers meer kunnen
organiseren. Hopelijk kunnen we dit in 2021 weer oppakken. Het
werk voor Stand-by geeft de vrijwilliger veel voldoening: nieuwe of
andere contacten, bijzondere ervaringen en een dankbare
deelnemer en/of mantelzorger met een lach op het gezicht.

Steun bij Rouw en Verlies
Ieder mens kan een ingrijpend verlies meemaken en vaak is er dan
een grote behoefte om hierover te praten met mensen die door
eenzelfde soort verdriet gaan. Begrip en herkenning kan dan heel
veel troost bieden. De vrijwilligers van de Rouwgroep zijn in
februari 2020 gestart met een lotgenotengroep van 7 deelnemers.
Helaas moest er, door de coronabeperkingen, na zes
bijeenkomsten gestopt worden met deze lotgenotengroep. Ook
het bezoeken van de 5 cliënten die individueel werden begeleid,
werd op een laag pitje gezet. Het contact werd telefonisch
onderhouden, of door het sturen van een kaartje of een gedicht.
Later in het jaar kon het bezoek soms weer worden hervat.
Een aantal deelnemers van de lotgenotengroep heeft aangegeven
de gesprekken graag voort te willen zetten, zodra dat weer
mogelijk is. Ook de begeleidende vrijwilligers willen dit graag op
een voor ieder fijne manier afronden. Inmiddels zijn er ruim 10
nieuwe aanmeldingen voor begeleiding. We wachten af wanneer
het veilig is om thuisbezoek en/of een nieuwe lotgenotengroep
weer op te kunnen pakken.

Thuisadministratie
Vrijwilligers bieden tijdelijke ondersteuning aan mensen die hulp
nodig hebben bij het op orde brengen en houden van hun
financiële administratie. Doel is dat de deelnemers weer grip
krijgen op hun financiële situatie en op termijn in staat zijn hun
financiële zaken zelf te regelen. Opvallend is dat de coördinator in
2020 diverse malen is gevraagd bijstand te verlenen bij het
opstellen van een verzoek aan de rechtbank voor de beëindiging
van een beschermingsbewind.
Na jaren van stabiliteit is er in 2020 een tweetal vrijwilligers
gestopt vanwege persoonlijke redenen, maar Thuisadministratie
heeft gelukkig ook twee nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.
Het aantal vrijwilligers is dus gelijk gebleven.
Het algemene gevoel is toch wel dat het aantal aanmeldingen van
nieuwe deelnemers door corona is achtergebleven. De
verwachting is dat in 2021 een soort inhaalslag zal plaatsvinden
Gelet op het aantal vrijwilligers zouden wij een toename van het
aantal deelnemers makkelijk op kunnen vangen.
De effecten van corona zijn van invloed geweest op de begeleiding
van onze deelnemers. De vrijwilligers hebben allemaal hun eigen
invulling gegeven aan de wijze waarop zij met de beperkingen of
gevaren voor besmetting om wilden gaan. De veiligheid ging voor
alles en fysiek contact vond alleen plaats als dit op een veilige
wijze kon plaatsvinden. Er werd veel gebruik gemaakt van
telefonisch overleg en ook werden er soms afspraken gemaakt in
de tuin van deelnemers.
Door corona zijn ook de periodieke overleggen met de vrijwilligers
komen te vervallen. De coördinator heeft daarom regelmatig
telefonisch contact met alle vrijwilligers.

Home-Start
Bij Home-Start ondersteunen getrainde en ervaren vrijwilligers
gezinnen. De ondersteuning is mogelijk vanaf een 28 weken
zwangere moeder tot een gezin met tenminste één kind tot 14 jaar.
De vrijwilligers bieden een luisterend oor, delen ervaringen,
erkennen de soms lastige en uitdagende gezins- en
opvoedsituaties en geven praktische hulp en/of adviezen. Alles is
gericht op het ondersteunen van het gezin, het tijdelijk ontlasten
van de ouders en met als doel dat de ouders weer zelfstandig,
zonder ondersteuning, hun gezin runnen. Met ontwikkelde
vaardigheden en hervonden plezier.
Veel gezinnen werden aangemeld via een verwijzer, bv. werkzaam
bij de GGD, kraamzorg of gebieds- of sociaal wijkteam van de
gemeente. Een aantal gezinnen heeft zichzelf aangemeld.
In 2020 werden er in de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske
Marren in totaal 38 gezinnen met 94 kinderen ondersteund (66
kinderen in de leeftijd 0-6 jaar, 24 kinderen van 7-12 jaar en 4
kinderen tussen 13-18 jaar). Bij 18 gezinnen is de ondersteuning in
2020 afgerond. Deze ondersteuning is verleend door 26
vrijwilligers met een gezamenlijke tijdsbesteding van 3136 uur.
Daarnaast is er nog circa 1000 uur besteed aan o.a. coördinatie en
begeleiding van vrijwiliigers en het volgen van training door
vrijwilligers. In april is een nieuwe coördinator gestart.
De ondersteuning van vrijwilligers bij de gezinnen thuis is in de
perioden van lockdown door corona (maart-juni en
oktober-december) verschoven naar ondersteuning op afstand:
oftewel ontmoeten op afstand, oftewel door middel van telefonisch
contact. Gelukkig hebben zowel de gezinnen als vrijwilligers een
grote mate van flexibiliteit laten zien. Wel zijn er vrijwilligers, die
gedurende delen van het jaar niet inzetbaar waren (en nog steeds
niet zijn) vanwege corona.
Ter begeleiding en coaching van de vrijwilligers vinden er eens per
8 weken terugkombijeenkomsten plaats. Daarbij worden
ervaringen gedeeld, en tips en adviezen uitgewisseld. Daarnaast
wordt op de ondersteuning van de vrijwilliger in één-op-één
gesprekken met de coördinator gereflecteerd. Ook de evaluaties
van de gezinnen worden hierbij meegenomen.
Aan Home-Start is publicitaire aandacht geschonken door
redactionele artikelen, het plaatsen van wervingsadvertenties in
huis-aan-huis kranten, op social media kanalen, door het
verspreiden van ‘corona-attenties’ en op de radio bij Omrop
Fryslân.
Quote van een deelnemer:
“Hulpvragen zijn zeer goed aangepakt. Ik voelde me erg gesteund
en gesterkt door de vrijwilliger. Als ze er was, viel er een last van me
af. Ik heb heel veel geleerd, en voelde me erg veilig door de
betrouwbaarheid van de vrijwilliger: ik kon altijd op haar rekenen,
ook tijdens de lock down.”

Intake en hulpvragen
Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich
aanmelden voor vrijwilligerswerk bij
Humanitas. Dit kan rechtstreeks bij één
van onze projecten, maar het is ook
mogelijk om eerst wat meer informatie over
onze verschillende projecten op te vragen.
Via de website kan men zich aanmelden
voor een (telefonisch)
kennismakingsgesprek om te bekijken wat
de mogelijkheden zijn.
Via de website hebben zich afgelopen jaar
al 28 nieuwe vrijwilligers aangemeld. De
meesten konden na een gesprek de keuze
maken bij welk project zij aan de gang
wilden gaan als vrijwilliger. Daarnaast
komen er steeds vaker nieuwe vrijwilligers
binnen bij Intake via het Stipepunt.

Voorleesproject

Kindervakantieweken

Het leren van de Nederlandse taal gaat
soms niet vanzelf. Sommige kinderen, wel
of niet in Nederland geboren, hebben een
steuntje in de rug nodig. Het
Voorleesproject stimuleert de
taalontwikkeling en de woordenschat. Op
een aantrekkelijke manier horen en leren
kinderen de taal. Humanitas Zuidwest
Friesland heeft een voorleesproject in
Sneek e.o en een voorleesproject in
Bolsward e.o.

Door de coronamaatregelen was het
organiseren van de Kindervakantieweken
in 2020 niet mogelijk. Humanitas Zuidwest
Friesland heeft de kinderen, die zich al
aangemeld hadden voor de vakantieweken
een Goodiebag gegeven. Elk kind, in totaal
8 kinderen, mochten met het gezin (4
personen, onder begeleiding van ouders)
leuke uitjes gaan doen in de
zomervakantie. De Goodiebags zijn voor de
zomervakantie rondgebracht, zodat de
kinderen de hele vakantie leuke
activiteiten konden doen.

Sneek
Door de coronamaatregelen is het contact
met meer gezinnen dan normaal gestopt.
Het project in Sneek ging van 19 naar 12
koppelingen. Een uitzonderlijke daling.
Ook het aantal voorlezers en deelnemers
daalde, omdat de coördinatoren geen
nieuwe intakes konden doen. Er staan wel
nieuwe voorlezers en gezinnen op de
wachtlijst.
Bolsward
Eind februari is er een introductiecursus
georganiseerd voor nieuwe
voorleesvrijwilligers. Door de beperkende
maatregelen was het niet mogelijk de
nieuwe voorlezers aan gezinnen te
koppelen. Zodra het kan, zullen er weer
nieuwe voorleeskoppelingen worden
gemaakt. Vanaf juli 2020 heeft het
voorleesproject in Bolsward een nieuwe
coördinator mogen verwelkomen.

Humanitas
Afdeling Zuidwest Friesland
secretariaat
06-49 62 06 25
zw-friesland@humanitas.nl
www.humanitas.nl/zuidwest-friesland
www.facebook.com/zwfrieslandhumanitas
VRIJWILLIGER WORDEN? MELD U AAN!
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De inhoud van de Goodiebag bestond uit:
vrijkaartjes voor musea, een
toegangskaartje voor het zwembad, een
uurtje bowlen met lekkere hapjes, een ijsje
eten, een vakantieboek en een aantal
doe-activiteiten voor thuis. Het was
natuurlijk erg jammer dat ze de
vakantieweek moesten missen, maar de
kinderen waren erg blij met het alternatief.

Sinterklaasactie
Humanitas Zuidwest Friesland verzorgt elk
jaar een Sinterklaasactie voor kinderen van
diverse projecten van onze afdeling
waarvan bekend is dat ze in armoede
opgroeien. In 2020 hebben 26 kinderen in
10 gezinnen cadeautjes gekregen met
pakjesavond.

Kijk voor meer informatie over bovenstaande
activiteiten op onze website:

www.hmanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland

De meeste nieuwe hulpvragen worden
telefonisch aangemeld door familie,
zorgorganisaties en via de verschillende
Stipepunten. Voor hulpvragen die niet
direct bij één van onze projecten
ondergebracht kunnen worden, zoeken we
een passende oplossing. Soms vinden we
die bij een andere organisatie dan
Humanitas.

PR, website en
Facebook
Met het versturen van persberichten
schenken we aandacht aan de diverse
projecten van Humanitas Zuidwest
Friesland. Een aantal zaken, waarmee we
o.a. de publiciteit hebben gezocht, zijn de
komst van een tweetal nieuwe
coördinatoren (Home-Start en
Voorleesproject Bolsward), onze
vrijwilligersattentie en hoe bijvoorbeeld
Home-Start ook tijdens de coronacrisis
gezinnen ondersteunt.
De persberichten worden meestal
gecombineerd met een oproep voor
nieuwe vrijwilligers. Door alle
coronabeperkingen, waardoor projecten
veel minder intakes en koppelingen
konden maken, zijn er dit jaar ook minder
persberichten verzonden. We hopen in
2021 onze naamsbekendheid weer via PR
te verhogen. Ook op Facebook schenken
we regelmatig aandacht aan onze
projecten. En delen we o.a. berichten,
trainingen en video’s van Humanitas
Nederland om onze volgers te inspireren.

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers
helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun
situatie. Dat doen zij binnen de thema's Rouw en Verlies,
Thuisadministratie, Opvoeden, Opgroeien en Eenzaamheid. Jaarlijks
bieden onze ruim 25000 goed geschoolde vrijwilligers, hulp aan meer
dan 75000 deelnemers.

