
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.

HUMANITAS  
WAARDEN
•  Samenleven 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

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor mensen 
die samen met een vrijwilliger 
op eigen kracht iets willen 
veranderen aan hun  situatie. 
Jaarlijks helpen ruim 22.000 
goed geschoolde   vrijwilligers 
zo’n 60.000 deelnemers.  
Wij werken binnen zes 
 thema’s:  eenzaamheid, verlies, 
 opvoeden, opgroeien, detentie 
en thuisadministratie.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.

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!

Afdeling Gorinchem e.o.
Activiteiten 2016

De afdeling Gorinchem e.o. is in 2013 opgericht.
Inmiddels zijn er zeven activiteiten: HomeStart,
Internationaal Vrouwen Contact, Kind Veilig Thuis,
Thuisadministratie, Chat 'Het luisterend oog', Steun
bij Rouw en Verlies en Jongeren Maatjes.
Op de achterzijde vindt u meer informatie over onze
activiteiten.

'Mijn partner deed altijd
de administratie. Toen ik

het moest gaan doen,
wist ik van niets. Ik kreeg
zelfs aanmaningen, en er

onstonden schulden,
vreselijk. Nu kan ik weer

ademhalen. Ik ben zó
goed geholpen'

124
Vrijwilligers

165
Deelnemers



partners:

Wij worden gesteund door:

Thuisadministratie
 
45 deelnemers
24 vrijwilligers
 
Humanitas Thuisadministratie helpt
mensen om hun administratie en
geldzaken op orde te krijgen. Net zolang
tot zij het zelf weer aankunnen. Bijtijds
hulp voorkomt dat mensen dieper in de
schulden raken. 
 
Coördinatoren:
José Verschoor, Marcel Maas en Ton van
Vliet
 06-35130382
 
 

Home-Start
 
43 deelnemers
42 vrijwilligers
 
Home-Start is een programma voor
opvoedingsondersteuning aan gezinnen
met jonge kinderen tot en met zes jaar. De
doelstelling is het voorkomen van ernstige
opvoedproblemen en het vergroten van de
zelfredzaamheid en de sociale netwerken
van ouders. Getrainde vrijwilligers bieden
ondersteuning, vriendschap en praktische
hulp. 
 
Coördinatoren
Anja de Kok en Sascha Zonneveld
06-30565381 of 06-20249328
homestartg@gmail.com
 
 
 
 

Internationaal Vrouwen
Contact
lees- en discussiegroepen
 
60 deelnemers
24 vrijwilligers

Je thuis voelen en zelfstandig kunnen
participeren in de samenleving begint met
het aanleren van de Nederlandse taal. Met
als doel zelfredzaamheid en kansen in
onze samenleving. Drie ochtenden per
week bieden vrijwilligers
taalondersteuning aan anderstalige
vrouwen in de Welzijnsruimte van het
Gildenpleingebouw.
 
Coördinator
Lia Bakker
06-20017155
gorinchem@humanitas.nl
 

Kind Veilig Thuis
 
13 deelnemers
11 vrijwilligers
 
Kind Veilig Thuis biedt ondersteuning door
een getrainde vrijwwilliger aan gezinnen
waarvan een kind onder toezicht van
Jeugdzorg staat.
 
Coördinator
Patricia Verhaaren
06-35130409
p.verhaaren@humanitas.nl
 

Chat 'Het luisterend oog'
 
8400 deelnemers (landelijk)
7 vrijwilligers van afd. Gorinchem e.o. (168
landelijk)
 
De Chatdienst 'Het luisterend oog' is
bedoeld voor iedereen die zich op de één
of andere manier geïsoleerd voelt en
behoefte heeft aan anoniem online contact
met een getrainde vrijwilliger.
 
Coördinator
Helga Gardenier
06-48216466
garnenier.helga@gmail.com
 

 Bestuur afd. Gorinchem e.o.
 
Schepenenstraat 8, 4204 BL Gorinchem
06-35118661  / secretaris: Lia Bakker
06-20017155
Facebook HumanitasGorinchem
Twitter @HumanitasGkum
Email gorinchem@humanitas.nl
 
 

 
 

 
Belangstelling voor vrijwilligerswerk bij
Humanitas? 
Neem contact met ons op! De vrijwilliger
wordt ondersteund door een coördinator,
volgt de basistraining van Humanitas via
e-learning en aansluitend een training voor
de activiteit.
 
Heeft u hulp van Humanitas nodig?
Neem contact met ons op!
  
 
 
 

Steun bij  Rouw en
Verlies
 
In 2016 is een start gemaakt met de
activiteit Steun bij Rouw en Verlies. De
opstartfase houdt in dat er vrijwilligers
worden gezocht en getraind. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie
dan kunt u contact opnemen met de
coördinator.
 
Coördinator:
Ingeborg van IJken
06-14445933
gorinchem@humanitas.nl
 

 
 
 

Jongeren Maatjes
 
In 2016 is een start gemaakt met de
activiteit Jongeren Maatjes. De opstartfase
houdt in dat er vrijwilligers worden
gezocht en getraind. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie
dan kunt u contact opnemen met de
coördinator.
 
Coördinator:
Daniëlle van Horssen
06-35122452
daniellevanhorssen@hotmail.com
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