Humanitas

Humanitas - Sterker dan je denkt
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan
600 projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van
opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.
Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze ruim 11.500 vrijwilligers meer dan 51.000 deelnemers het
zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd.
Onze aanpak
Humanitas werkt dichtbij mensen: door heel Nederland zijn 90 lokale afdelingen te vinden.
De afdelingen en hun vrijwilligers worden ondersteund door vijf districten en een Landelijk Bureau. Zij pakken
echter zelf zoveel mogelijk projecten op. Zij hebben immers de oren en ogen om te zien waar en voor wie in de
omgeving hun werk het hardst nodig is.
Meer informatie
Wilt u weten welke activiteiten er bij u in de buurt worden georganiseerd? Neem dan contact op met de afdeling
bij u in de buurt.
Rouw en verlies
Gericht op ondersteuning van mens tot mens aan nabestaanden die hun partner of een andere naaste hebben
verloren. Ook bedoeld voor kinderen en jongeren die een dierbare moeten missen, of die verlies moeten
verwerken na echtscheiding.
 Steun bij rouw en verlies
 Individuele steun
 Lotgenotencontact
 Jongeren
 Gespreksgroep praten over de dood
 Dienstverlening na/bij overlijden

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl







Terminale thuiszorg / hospices
Verlaat verdriet
Steun na echtscheiding
Steun bij verlies
Steun bij rouw

pratenoververlies.nl
Ben je een dierbare verloren en heb je behoefte om daar met iemand over te praten? Met Humanitas kun je
chatten. Anoniem en vertrouwelijk. Met een deskundige vrijwilliger. Ga naar onze website.
Websites
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http://www.humanitas.nl
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