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'Kan je kl pvervangen
doo r een kn akwor$e?'
Home-§tart lciedt al 15 jaar steun aan gezinnen
Proiect HomeStart van Humanitas,
waarbii vriiwittigers gezinnen met prohlemen
een helpende hanfl bieden, bestaat 15 iaar.
Nieuwe gezinsmaaties
zijn meer dan wqlkom.
DEH HAAG

I

'

TANYA VAN DER SPEK

Home-Start, onderdeel van Humanitas Haagland, ondersteunt ouders
met tenminste éé! kind tot 7 jaar.
Getrainde wijwilligers met opvoed-

ervaring (maatjes) bieden praktische hulp en wieídschaP' Ouders
moeten zich hier zelf voor aanmelden. Vaak worden ze geadviseerd
door het Centrum voor jeugd en
Gezin.

,,Gezinnen geven zéIf aan wat
voor steun zij wensen, adviseren
doen we niet ongewaagd," vertelt

coördinator StePhanie (43). Ze is
zelf jaren wijwilliger geweest. Col-

lega-coördinator Annelies

(61):

,,Maatjes vergroten het zelfuertrou-.

wen van ouders en zorgen voor
meer sociale contacten. Het is geen
hulpverlening, binnen een jaar moet
een gezin het weer zelf kunnenl'
De insteek is vaak: mijn kind is zo

lastis. Vrijwiligster Kieke (67): ,,Ik
laaram ergens, waar het een grote
chaos was. Het zoontje van 5 rende
over de banken en stoelen. Hij had
ruimte nodig. Ik nam hem mee naar
het strand. Nu doet de moeder dat
zelf. De oudste dochter plaste in bed

en kreeg straf. Ouders weten vaak
niet beter. Ik l«uam met een poster.
Het meisje kreeg een sticker voor
elke droge nacht en na zoveel nachten een cadeautje. Binnen een week
ging het goedJ'
.

tàrt,wordtgeftankeerddoorvrijwittigerKieke(tinks),encoördinator
Stephanie.

Foro Nlco scHourEN

Voedselbank, wat moest ze daar
mee? Ik nam haar mee naar de supermarkt. Ze sprak niet goed Nederlands dus ik wees plaatjes aan: lijkt
je dit lekker? Zouje kiP kunnen vervangen door een knakworstje? Ze
leerde creatief omgaan met wat ze

De

Haagse randge-

meenten hebben hun eigen HomeStart-projecten. Den Haag viert nu

vult Kieke aan.,,En datje erkenning
geeft: natuurliik ben je moe na een

tisch en simpel. StePhanie: ,,Ik bezocht eens een moeder die alleen

school maar

van alle blikken knakworst van de

gemeenten.

,,Het is belangrijk dat je als
maatje benadrukt wat goed gaat,"

Stephanie: ,,Er lilas ook een moeder die haar zoontje oP weg naar

Creools kookte. Zeraaf«e in paniek

20 landen en in Nederland in 130

'

dag met een l-jarige en een 2'iarige.
Dan zie je de moeder groeien."

tot de hoek

bracht,

omdat haar kleinste thuis lag te slapen. Dan zei ik hup, de jongste in
de kinderwagen en mee nuutr school.

ze

contacten op."
Home-Start bestaat wereld'v\rij d in

kreeg."

Knakworst

De ondersteuning is vaak heel prak-

Want op het schoolPlein deed

Maatjes vergroten
het zetfvertrouwen
en zorgen voor

haar 15-jarig bestaan. In septembel
zijn er festiviteiten.
Perjaarworden in Den Haagzo'n
6O gezinnen ondersteund en hel
aantal groeit. Waren het eerst alleen

in de Schilderswijk
Tfansvaal en EscamP, sinds 7 jaat
gaat het om de hele stad. Er zijn zot
r1,5 wijwilligers, Home-Start wil di1
team gxaag aanvullen met gemoti'
huishoudens

veerde mensen. Annelie§:,,Doorda1
steed§ meer mensen aan mantelzorg
doen of grootouders oP kleinkinde'
ren passen, wordt het aantal wiiwil
ligers kleiner. Op 21 maart is de vol
gende training voor nieuwe wijwil
ligers."

socialecontatcen

Voor meer informatie: Oo
13405782, 070-3584284 0

-AnneLies (61)

home.start.haagland

@

humanitas'n

