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Beste Collega’s, 

 

Juist nu, in deze bijzondere, heftige periode waarin alles anders gaat en er bij veel gezinnen en 

jongeren onrust, onzekerheid en angst kan zijn, willen onze vrijwilligers er zijn voor de gezinnen en 

jongeren die ze ondersteunen.  De coronacrisis vraagt veel van iedereen, we doen wat in ons 

vermogen ligt om er het beste van te maken. De vrijwilligers (beeld)bellen, whats-appen, skypen en 

sturen berichten via de post om zo toch het contact te onderhouden. We sturen de vrijwilligers 

regelmatig nieuwsbrieven  en houden hen via onze website www.humanitas.nl/rivierenland op de 

hoogte van tips die zij als inspiratie kunnen gebruiken.  

De coördinator heeft wekelijks contact met de vrijwilligers en blijft creatief in het zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden zoals het aanbod van online intervisiemomenten. 

Gezinnen en jongeren die nog niet gekoppeld zijn aan een vrijwilliger bieden we de mogelijkheid voor 

telefonisch contact met de coördinator of een van onze vrijwilligers voor een luisterend oor of tips. 

Deze mogelijkheid willen we ook bieden aan andere gezinnen en jongeren in Rivierenland. Wanneer 

je als verwijzer contact hebt met een gezin of jongere die gebaat zou kunnen zijn met regelmatig 

contact via telefoon of bijvoorbeeld skype om even stoom af te blazen of te sparren mag je 

doorverwijzen naar de coördinator van de betreffende gemeente. In een later stadium, als de situatie 

weer normaal is kunnen we met elkaar bepalen of we thuis gaan kennismaken om eventueel alsnog, 

op onze vertrouwde wijze een vrijwilliger te koppelen. 

Voor nu wensen we iedereen in deze periode veel gezondheid, positieve en creatieve energie en 

hopen we jullie snel weer in goede gezondheid te ontmoeten. 

 

Hartelijke groet, 

 

Team Opvoeden en Opgroeien Humanitas Rivierenland 

 

Sonja van Herk   06 35 11 88 00   s.vanherk@humanitas.nl 

(Tiel) 

Gina van Buuren 06 51 10 88 02   g.vanbuuren@humanitas.nl 

(West-Betuwe en Maasdriel) 

Mirjam Bakker  06 83 79 94 05   m.bakker@humanitas.nl 

(Culemborg en Zaltbommel) 

Ingrid Veerman  06 23 36 61 59   i.veerman@humanitas.nl 

(Buren en Neder-Betuwe)   
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