
Introductiebijeenkomst 
nieuwe vrijwilligers

Kom kennis maken 
met de wereld van 
Humanitas!

Dinsdag 1 november 2022 
19.30 - 21.30 uur
Chocoladefabriek,
Klein Amerika 20, Gouda

Meld je aan via: 
midden-holland@humanitas.nl

Het geeft een goed gevoel 
om iemand te helpen. 
Kleine moeite, veel effect.

Midden-Holland

Meer informatie: www.humanitas.nl/midden-holland

&Meet Greet



Kom jij op 1 november naar de Meet & Greet
van Humanitas Midden-Holland?

Maak kennis met de wereld van Humanitas!
Humanitas Midden-Holland helpt mensen weer op weg binnen de thema’s Samen 
Optrekken, Taalvaardigheid, Hulp bij Geldzaken en de Begeleide OmgangsRegeling 
(BOR) voor ouders en kinderen bij een echtscheiding. Samen maken we het verschil 
voor mensen in een moeilijke fase, die onze hulp (tijdelijk) nodig hebben. Dat doen we 
al meer dan 75 jaar! Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor; je krijgt begeleiding en via 
de Humanitas Academie doe je veel nieuwe kennis op. Wat je geeft, krijg je ook terug 
in de vorm van blijdschap en dankbaarheid!

Wil jij ontdekken hoe je van betekenis kan zijn voor iemand naast je 
studie, werk, of na je pensioen? Dan nodigen we je graag uit om naar 
onze Meet & Greet te komen! Daar maak je vrijblijvend kennis met het 
vrijwilligerswerk en de vrijwilligers van Humanitas Midden-Holland. 

Meld je aan via midden-holland@humanitas.nl

Hoe mooi is het als je 
ouders en kinderen kan 
helpen bij een scheiding? 
Door er even te zijn, te 
luisteren of een spelletje 
te doen ontstaat er ruimte 
voor echt contact en 
oplossingen.

Als coördinator koppel ik 
vrijwilligers en deelnemers 
aan elkaar. Ik ben blij als 
ik zie dat er een match is. 
Onze hulp is tijdelijk, als 
maatje help je iemand weer 
op weg. Samen doorbreken 
we de eenzaamheid.

Ik vind het fijn als ik 
mensen weer overzicht 
kan geven in hun 
financiële situatie.

Taal opent de wereld van 
mensen. Mijn deelneemster 
en ik leren veel van elkaar. 
We deelden blijdschap 
toen ze voor het eerst een 
verjaardagskaart naar haar 
kleinkind kon schrijven. Dat 
was het begin van haar 
zelfstandigheid!


