
?r
,.,,frzr:7P  

"P"k•plgogir 

Univ-ersiteit 
Voe r  Humanistiek  

13ibliotlieek 
Postbus 797, 3500 AT Utrecht 

Telefoon  030-390199 

DE HELPENDE HAND 

ONZE NIEUWE MAN 
IN AMSTERDAM 

>ROMA/VERWERKING 
{ KAN ALTIJD 



Behoefte aan een 
praatje of gesprek? 

Bel de 
Praatlijn voor 

Ouderen 
van Humanitas: 
020-627.33.85 
Elke avond 9-1 

Inhoud 
Hulp in de 
samenleving 
Kroonjaren 
Hivos verandert 
Onze man op het 
landelijk bureau 
Rouwverwerking 10,11 
Afbouw in 
Noord-Holland 
Jeugdhulpverlening 14,15 
Burgerschap 

Rubrieken: 
Ledenservice 
Kort van Stof 
Stad & Land 
Hartekreet 

12,13 

3,4,5 

6 
7 

8,9 

16 

17 
18 
19 
20 

-sc oroFON 
LEDENORGAAN VAN 

HUMANITAS 

Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement f 15,—, 
voor leden gratis 

ISSN NR 0166-1124 

REDACTIE: 
Michael Kerkhof 

Jan Renken 
Jeannet van Ganzewinkel 

Peter van Agteren 
Ans Deneer-Custers 

EINDREDACTIE: 
Henk Vlaming, Erik Stibbe 

Ondertekende artikelen zijn 
voor de verantwoordelijkheid 

van de auteur. 

ADRES: 
voor redactie en exploitatie: 

Postbus 71, 
1000 AB Amsterdam 
Telefoon 020-6262445 

Bezoekadres: 
Sarphatistraat 4 

Amsterdam-centrum 

LAY-OUT: 
Studio Brouwer 

DRUK: 
Brouwer Offset Delft 

De redactie behoudt zich het 
recht voor advertenties te wei- 
geren indien zij de inhoud in 
strijd acht met de uitgangs- 

punten van de 
Vereniging. 

Overname van artikelen toe- 
gestaan, mits met bronvermel- 

ding. 

HUMANITAS 
De Vereniging Humanitas 

houdt zich bezig met vele ver- 
schillende vormen van maat- 
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw.  

Humanitas staat open voor ie- 
der, die de algemeen-huma- 

nistische. uitgangspunten van 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking aanvaardt, in 
solidariteit met de medebewo- 

ners van deze planeet. 

Aanmelding voor het lidmaat- 

schap schriftelijk bij het 
Centraal Bureau, postbus 71, 
1000 AB Amsterdam. Opzeg- 

ging eveneens  schriftelijk aan 
hetzelfde adres, mits ontvan- 
gen voor 3 december, gaan in 
per 1 januari daaropvolgend. 

Postgiro 582.000 
Postgiro ledenadministratie:  

294050 t.n.v. Humanitas,  

Amsterdam. 

lj 
HUMANITAS: Laat je 
zien en horen! 
Humanitas is voorwaar 
een boeiende vereniging 
om je, als vrijwilliger, 
voor in te zetten. Direct 
mensgericht in haar scala 
van maatschappelijk no-
dige en nuttige activitei-
ten. Er is dan ook nauwe-
lijks een kloof tussen Hu-
manitas en de mensen 
waar het haar om gaat en 
waarvoor zij zich inzet. De 
vergelijking dringt zich 
op met andere, bijvoor-
beeld politieke organisa-
ties, die zich overwegend 
met macro-vraagstukken 
(moeten) bezighouden en 
die regelmatig met de 
kloofproblematiek gecon-
fronteerd worden. 
Is, bij Humanitas, dan 
alles botertje tot de 
boom? Nee, dat toch ook 
weer niet. Ook voor wat 
betreft Humanitas is er 
wel degelijk en helaas 
sprake van een kloof, zij 
het niet met "de basis", 
doch met "de top", dat wil 
zeggen met de politiek-
bestuurlijke leiding van 
de samenleving. Voor-
waarden en randvoor-
waarden voor voorzienin-
gen waarvoor wij ons als 
Humanitas-mensen inzet-
ten, worden gecreëerd 
door het politieke bedrijf. 
Aan die voorwaarden nu 
wordt (opnieuw) stevig 
geknabbeld. 
Met het vorenstaande wil 
niet gezegd zijn dat (het 
hoofdbestuur van) Huma-
nitas geen contacten zou 
hebben met politici en 
met maatschappelijke or-
ganisaties. En toch een 
kloof? Jawel, omdat die 
contacten niet publieke-
lijk, in het bijzonder voor 
ons en onze achterban 
zichtbaar zijn en, der- 
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halve, niet een (poten-
tieel) mobiliserend karak-
ter hebben. 
In het licht van de econo-
mische prognoses respec-
tievelijk de sociaal-econo-
mische, voor talloos velen  

sombere, vooruitzichten, 
is strijdbaarheid nodig in 
het belang van diegenen 
voor wier belangen wij 
staan. En strijdbaarheid is 
per definitie manifest. Een 
voorbeeld ter illustratie: 
in de afgelopen zomerpe-
riode werd een nieuw be-
zuinigingsvoornemen van 
de landelijke overheid 
bekend gemaakt, name-
lijk van 100 miljoen op de 
thuiszorg; dezelfde over-
heid die een beleidsinzet 
kiest om ouderen in staat 
te stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te blijven 
wonen; met budgettaire 
consequenties voor ver-
zorgingstehuizen ener-
zijds, doch onder voor-
waarde van de nodige 
thuiszorgvoorzieningen 
anderzijds; de inkt van de 
nieuwe regels inclusief de 
nodige budgettaire toe-
zeggingen is als het ware 
nog nauwelijks droog, of -
zoals gezegd - al weer 100 
miljoen minder in het 
vooruitzicht. 
Van Humanitas had een 
krachtig, publiekelijk, 
protestsignaal hiertegen 
verwacht mogen wor-
den. In het kader van (het 
bewaken van de kwaliteit 
van) die voorzieningen, 
waar onze doelgroepen 
het van moeten hebben, is 
een kloof tussen ons, dat 
wil zeggen Humanitas en 
de politiek, welhaast even 
funest als de kloof tussen 
politiek en kiezer. 
Daarom Humanitas: doe 
er wat aan en laat je wat 
meer zien en horen. 

Het gewestelijk bestuur 
Gelderland. 
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Wapperend met een arti-
kel uit De Volkskrant 

komt ze binnen. Daarin 
heeft ze wéér eens beves-

tigd gezien dat de zorg 
voor ouderen, wat ze 

noemt 'hollend achteruit-
gaat'. Marth de Baat, 

meer dan full-time vrij-
willigster bij Humanitas 

Afdeling Amsterdam, 
weet niet alleen uit de 

krant dat veel mensen in 
onze 'zorgzame samenle-
ving' tussen wal en schip 

vallen. De dagelijkse 
praktijk van de vrijwillige 

hulpverlening confron-
teert haar daar zeer in-
dringend mee. Een ge-

sprek met een bewogen 
hulpverleenster. 



Marth de Baat legt uit hoe twee jaar 
geleden het project 'Vriendschap-
pelijk Huisbezoek' in Amsterdam is 
gestart. Het project was oorspron-
kelijk bedoeld als franje aan de 
zorg, als aanvulling op professio-
nele zorg- en hulpverlening. 
Franje is het intussen niet meer. De 
samenleving is, volgens Marth de 
Baat, al lang niet meer zorgzaam. Ze 
is langzamerhand verworden tot 
een zorglijke samenleving. Zorg-
zame samenleving, Jaar van de Ou-
deren, Zorg op Maat, al die termen 
getuigen voor Marth eerder van een 
ironische kijk op de werkelijkheid, 
dan dat ze een weergave zijn van 
het nieuwe elan in de zorg-verlening 
van onze tijd. 
Hebben we echt zo weinig te bie-
den aan onze (oudere) zorgbehoe-
venden? 

Wachtlijst 
Volgens een rapport van het Neder-
lands Instituut voor onderzoek van 
de EersteLijns gezondheidszorg 
(NIVEL) stonden in 1992 bijna veer-
tienduizend mensen in ons land op 
de wachtlijst voor thuiszorg. Dat ge-
tal is al niet mis te verstaan. Maar 
erger nog is de situatie in de grote 
steden. Amsterdam nam alleen al 
elf procent van die veertienduizend 
voor zijn rekening. Vijftienhonderd-
veertig wachtenden vóór u was dus 
het uitzicht als je in 1992 in Amster- 
dam thuiszorg nodig had. Intussen 
is die wachtlijst alleen nog maar ge-
groeid. Dat betekent dat mensen 
die, geheel volgens de visie van de 
overheid, zo lang mogelijk thuis 
willen blijven wonen daar niet toe in 
staat worden gesteld. Of het nu gaat 
om verzorging of verpleging of om 
huishoudelijke hulp voor mensen 
die het zelf niet meer aankunnen, 
goede thuiszorg is voorwaarde om 
zelfstandig te kunnen blijven wo-
nen. Met name in de grote steden 
doet de ontoereikende capaciteit 
van de professionele hulp zich voe-
len. 
Marth de Baat weet er over mee te 
praten. 'Mensen moeten soms een 
half jaar tot een jaar of langer op de 
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wachtlijst staan. Dat kan soms hele-
maal niet'. 
Ze vertelt dat ze een verzoek om 
hulp kreeg van een man die zelf een 
hartoperatie achter de rug had. 'Zijn 
vrouw had al twee herseninfarcten 
gehad. Hijzelf kon nog wel wat in de 
huishouding doen, maar lang Met 
alles wat nodig was. Toen dit echt-
paar bij de professionele instelling 
om thuiszorg vroeg, kwam er inder-
daad iemand voor een intake-ge-
sprek. Die mevrouw is twee uur 
lang bij deze mensen geweest en 
heeft van alles opgeschreven. Aan 
het eind liet ze meteen weten dat 
het nog wel een jaar zou duren voor 
ze aan de beurt zouden zijn. Daarna 
ging ze weer naar het volgende in-
take-gesprek'. 
De Baat vertelt over de bitterheid 
van deze hulpvrager "Als we het 
nog een jaar lang zouden volhouden, 
dan zouden we het nadien ook wel 
redden. En zo niet, dan kan er in een 
jaar tijd veel met ons zijn gebeurd.", 
vertelde die. Had die vrouw van de 
intake in die twee uur vast een 
dweiltje in haar hand gegeven, kan 
De Baat niet nalaten in zo'n geval te 
denken. Onredelijke taal misschien, 
maar wel begrijpelijk uit de mond 
van een vrouw die het aantal hulp- 
vragen aan haar vrijwilligers met de 
dag ziet groeien. 

Verbreding 

Niet alleen het aantal vragen neemt 
toe, maar ook de moeilijkheids-
graad. 'Mensen komen met inge-
wikkelde problemen en ook andere 
instellingen dan de thuiszorg doen 
een steeds dringender beroep op 
ons', zegt De Baat. `Zo wil het 
RIAGG hulp aan ex-psychiatrische 
patiënten voor een deel aan ons 
overdragen. Zelf kan zij het niet 
meer aan. Het RIAGG is dan wel be-
reid ons bij te scholen en andere fa-
ciliteiten te bieden. Maar daar is 
een vrijwilligersorganisatie natuur-
lijk niet voor. Je vraagt je af of je dit 
soort zwaar werk wel van vrijwilli-
gers kunt vragen. Wij moeten de 
gaten vullen die de professionele 
hulpverlening laat vallen'. 

Ondanks haar opvatting dat het 
vriendschappelijk huisbezoek er is 
voor de franje aan de zorg, kan 
Marth de Baat niet echt voorkomen 
dat haar mede-vrijwilligsters steeds 
meer gaan voorzien in een substan-
tieel deel van de zorg en de hulp. 
'Je moet maar gebeld worden door 
een 82-jarige dame, die niet meer 
in staat is haar ramen te lappen. Als 
je haar naar de thuiszorgcentrale  

verwijst, blijkt ze op een ellenlange 
wachtlijst terecht te komen. Dat is 
op zich voor zo iemand al heel 
moeilijk. Maar als diezelfde vrouw 
zes maanden later wéér belt, nu met 
veertig graden koorts van de griep, 
en nog steeds met de mededeling 
dat ze nog niet in aanmerking komt 

voor hulp, dan ben je toch wel even 
aangedaan. En ik ben zo iemand die 
dan op de fiets springt en alles en 
iedereen in mijn omgeving  gaat 

mobiliseren om zo'n vrouw  
hel-

pen. Met boodschappen doen' met 
eten koken... Maar dat kan natuur-
lijk niet op die manier. Het is bo-

vendien een druppel op een gloei-

ende plaat. Zo hebben we te straks 

geen vriendschappelijk huisbezoek 
meer over.' 

 

Bakje namen 
Marth de Baat vertelt over de sa- 
menstelling van het vrijwilligers- 
team eli

e
jk  

van het VriendschaPP ,fit 
Huisbezoek in Amsterdam• 
gaat om ruim zeventig mensen van 
allerlei achtergrond en opleidings-
niveau. Aanvankelijk  dacht ik nog: 

je hebt een bakje met namen van  
men. 

 
vrijwilligers en een bakje met  wil- - 
sen, die wel eens een bezoekj

e 
 gauvv 

len hebben. Maar dat 
ging al 

niet meer op. Het aantal hulpirrageri 
en de aard ervan overstijgt onzen.' 
verwachtingen en mogelijkheden.' 
Tussen de zienswijze  van de o

ver-

heid en die van de vrijwilligers  
V - 

staat een levensgroot verschil' rij  
willigers zien hun werk heel nadruk-
kelijk als aanvulling op dez:hidger als , 
extraatje dus. Terwijl de oir  

rw 
blijkens haar subsidievoo aarden,  
er van uitgaat dat professionele  
alleen dient te worden 

	hulp

geboden' a-12 



Marth de Baat in actie. 

de informele en vrijwillige hulp niet 
toereikend is. 
In de praktijk laten zowel de profes-
sionele hulp als de mantelzorg 
(hulp van vrienden of familie) het in 
een groot aantal gevallen afweten. 
Zeker in een grote stad. Dat is mis-
schien allemaal wel te verklaren. Bij 
een thuiszorginstelling in Amster-
dam vertelt men dat veel jonge en 
middelbare gezinnen uit Amster-
dam naar Almere en Lelystad zijn 
verhuisd. Dat 
betekent dat ou-
dere mensen in 
elk geval zon-
der hun kinde-
ren en kleinkin-
deren zijn ko-
men te zitten. 
Daarmee is de 
mantelzorg voor 
een deel weg-
gevallen. Bo-
vendien is de 
sociale structuur 
van een grote 
stad niet van 
dien aard dat 
het vanzelf 
spreekt dat de 
ene buur de an-
dere helpt. 
Martha de Baat: 
`Boven mij 
woont iemand 
die in hetzelfde 
pand werkt als 
ik. We kennen 
elkaar dus en we 
maken ook regelmatig een praatje 
met elkaar. Maar toen ik laatst een 
tijdje ziek in bed heb gelegen, kwam 
hij daar pas achter toen ik weer hier 
terug was en het hem vertelde. Ik 
neem hem absoluut niet kwalijk dat 
hij me niet heeft geholpen, want zo 
gaan die dingen nu eenmaal in een 
grote stad.' 

Geld en werkelijkheid 
Professionele instellingen zijn er 
echter wel op gericht dat mensen 
elkaar helpen als het nodig is. Dat 
heeft ook te maken met de financie-
ring. De verdeelsleutel van de to- 

tale hoeveelheid geld, over bijvoor-
beeld de thuiszorginstellingen, is 
gebaseerd op historische gege-
vens. Die komen niet altijd meer 
overeen met de werkelijkheid. Het 
maakt nogal wat uit of je cliënten 
moet bedienen in een klein provin-
ciestadje, waar de sociale context 
gunstig is voor de hulpvrager of in 
de grote stad, waar veel alleen-
staande ouderen wonen met een 
gering eigen inkomen, die boven- 

dien kampen met veel verschil-
lende kwalen. De huidige verdeel-
sleutel houdt met al die factoren 
geen rekening. Daarom zullen grote 
steden altijd geld te kort komen en 
dus hun cliënten niet goed kunnen 
bedienen. 
De Ziekenfondsraad bezint zich overi-
gens op een meer rationale verdeel-
sleutel. Dat kan wellicht een even-
wichtiger verdeling van het geld op-
leveren. Daardoor kunnen 
instellingen die meer nodig hebben 
ook meer krijgen. Maar dan nog is de 
totale hoeveelheid geld onvoldoende 
om aan de gehele vraag te voldoen. 

Kennelijk is het overheidsbeleid 
gebaseerd op maatschappelijke 
omstandigheden die niet meer van 
deze tijd zijn. Informele hulp veron-
derstellen die nooit gegeven zal of 
kan worden, geeft een vertekend 
beeld van de werkelijkheid. Je kunt 
het eens of oneens zijn met de afne-
mende bereidheid om elkaar om 
niet te steunen in tijden van behoef-
tigheid, het is wèl de maatschappe-
lijke werkelijkheid. Als de overheid 

er op uit is die werkelijkheid om te 
buigen door stelselmatig te weinig 
geld beschikbaar te stellen, zal dat 
op korte termijn vooral veel leed 
opleveren voor mensen die het toch 
al niet eenvoudig hebben. Boven-
dien zal de druk op het vrijwilli-
gerswerk onaanvaardbaar groot 
worden. Vrijwilligers zullen dan 
eerder afhaken. Of dat uiteindelijk 
een beter maatschappij zal opleve-
ren, dat is maar zeer de vraag. 

JEANNET VAN GANZEVVINKEL 
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Kroonjaren 
Oud worden zonder ouwelijk te zijn 

Dr. Laslett was in Nederland om de 
spits af te bijten in de vanaf dit jaar 
ieder jaar op 1 oktober geplande 
nationale gerontologie lezing. Ge-
vraagd vanwege zijn scherpe uitda-
gende visie op levensloop en ouder 
worden. In 1989 verscheen Laslett's 
boek 'A fresh map of life', waarin hij 
een geheel eigen theorie over de 
derde leeftijd ontwikkelde. Tijdens 
zijn Haagse lezing legde Laslett het 
allemaal nog eens haarfijn uit. 
Hij verdeelt het bestaan in vier pe-
rioden. In tijd zijn deze niet scherp 
afgebakend omdat ze voor ieder in-
dividu feitelijk anders kunnen lig-
gen. Deze levensperioden worden 
vooral bepaald door wat men er in 
doet en de mate van afhankelijk-
heid of onafhankelijkheid die men 
daarbij heeft. In Laslett's visie is de 
derde leeftijd de tijd van kroonja-
ren. Het is de tijd van de volle was-
dom, die letterlijk kan duren tot ie-
mands overlijden. Het is de tijd 
waarin men waarlijk zichzelf kan 
zijn, waarin men volop de gelegen-
heid heeft om zijn eigen interesses 
en behoeften te volgen. Maar som-
migen treffen het niet. Zij worden 
zorgbehoevend en afhankelijk, 
ergo verliezen greep op het be-
staan. Wie dit spijtig genoeg mee 
moet maken, belandt in de vierde 
leeftijd. 

ling aan hun bestaan geven. Men-
sen in de derde levensperiode zul-
len, als de economische omstandig-
heden dat toelaten, steeds meer 
hun eigen bezigheden bedenken,  

een `fresh map of life' ontwikkelen. 
Laslett memoreerde hierbij de Uni-
versiteit van de Derde Leeftijd. In 
Engeland hoorde hij tot de initiatief-
nemers van het eerste uur. Laslett 
wil vooral naar voren brengen dat 
meer en meer mensen zich in de 
derde levensfase niets meer zullen 
laten voorschrijven of aanpraten 
door de generatie na hen. 
Of Laslett gelijk heeft zal de toe-
komst leren. Feit is in ieder geval  
dat onze samenleving steeds meer 
op mensen in de derde en vierde 

leeftijd georiënteerd zal raken. En 
stellig wordt daarbij steeds mani-
fester dat de aanwezigheid van 
mensen van een hoge kalenderleef-

tijd niet per definitie zorgbehoe-
vendheid betekent. Wat dat betreft 
is er daadwerkelijk een nieuw soort 
ouder worden aan het ontstaan.  

Op vrijdag 1 oktober 
werd in het Haagse Con-

gresgebouw een begin 
gemaakt met een groots 

opgezette driedaagse 50-
plus manifestatie. De en-
kele dagen tevoren nog 

door duizenden ontevre-
den ouderen uitgejoelde 

minister d'Ancona, was 
ter manifestatie genood 
om een feestelijke taart 

ter ere van haar 56ste aan 
te snijden. De minister 

merkte en passant op zich 
nu ook zelf tot 'de oude-
ren' te kunnen rekenen. 

Een vergissing? Wellicht, 
want even daarvoor had 

op een steenworp afstand 
in de aula van het Haagse 

gemeentemuseum de 
Britse historisch-demo-
graaf en sociaal-histori-
cus dr. Peter Laslett met 
grote stelligheid gepo-
neerd dat de kalender-
leeftijd géén maatstaf is 

om te bepalen of iemand 
wel of niet oud is. 
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Vloeiende overgang 
Bij de meeste mensen is er een 
vloeiende overgang tussen de le-
vensfasen en staat men op het mo-
ment van overlijden nog volop in 
`het leven'. 
Uiteraard vroeg na afloop van 
Laslett's lezing iemand of deze visie 
niet de ontkenning van mogelijke 
hulp- en zorgbehoevenheid in-
houdt. Zeker niet de bedoeling, al-
dus Dr. Laslett's reactie. Maar het is 
weinig vruchtbaar om je veel te 
vroeg in je leven op de afloop ervan 
te oriënteren. 

Laslett benadrukte in Den Haag met 
klem dat er in landen zoals Neder-
land gerekend moet worden op 
steeds meer mensen die, naarmate 
ze ouder worden, een eigen invul- 

Sim-sala-bim 
Dr. Laslett wil zich niet met oud wor-
den associëren en zegt zelf wel te 

bepalen wanneer hij oud is. Het 
doet wel erg denken aan het sirn-
sala-bim: een mens is zo oud als hij 
of zij zich voelt, waarmee sorrantge  n 

en. te 
hun eigen ouder worden hop vooral 
bezweren. Of bedoelt Laslett 
oud worden zonder ouwelijk 

ag
ntal._ 
se 

te zijn? 

Op de 50 plus Beurs in het He  

Congresgebouw lieten groteaa 
ven sfase len mensen in de derde le 

zich in ieder geval zonder schroom 
en in volle glorie op hun leeftijden 

  

op hun oud zijn aanspreken.  

MICHAEL KERKHOF 



Het Humanistisch Instituut 
voor OntwikkelingsSa-

menwerking (HIVOS) 
staat voor belangrijke 

veranderingen. De we-
reld verandert, ontwikke-
lingssamenwerking staat 

van alle kanten onder 
druk en het denken daar-

over emancipeert. Dat 
betekent onder andere: 
meer gelijkwaardigheid 

in de relatie (toch altijd al 
een sterk punt van HI-

VOS), nieuwe gebieden 
waar HIVOS aktief kan 

worden, meer aandacht 
voor het milieu, meer Eu-

ropese samenwerking. 

HIVOS 
verandert 

ingrijpend 

Als Humanistische organisatie wil 
HIVOS impulsen blijven geven aan 
de vormgeving van 'ons wereld-
dorp'. Het gaat HIVOS daarbij om 
verbeteringen in de positie van 
'mensen met een achterstand'. 
Mensen in Azië, Afrika, Zuid-Ame-
rika, maar ook in Oost-Europa. De 
nadruk valt op de ondersteuning 
van creatieve maatschappelijke 
hervormers, maatschappelijke 
groepen die zich inzetten voor vrij-
heid en voor een democratische sa-
menleving en aan alternatieve be-
wegingen op het gebied van han-
del, krediet en milieu. 

Kaderplan Azië 
Hoofdthema van het voor de pe-
riode 1992-97 vastgestelde Kader-
plan Azië is het steunen van belan-
genorganisaties van en voor de ar-
men, om daarmee de opbouw van 
een geschakeerde democratische 
samenleving te bevorderen. Aan-
dachtspunten zijn de rechten van in-
heemse volkeren, milieu, produk-
tie, vrouwen. Aids en mensenrech-
ten en de snelle groei van de 
steden met de daarme samenhan-
gende problematiek dwingen HI-
VOS ook aandacht te besteden aan 
een sociaal stedelijk beleid. 

Uitbreiding in Afrika 
Het Afrika-programma is opgebouwd 
rond een zestal thema's: milieu, vrou-
wen, Aids, produktie, management 
en activiteiten ter versterking van de 
eigen Afrikaanse identiteit. HIVOS 
steunde in 1992 liefst 139 Afrikaanse 
partner-organisaties, die tesamen 205 
projekten uitvoeren voor ongeveer 
17 miljoen gulden. 
De laatste tien jaar concentreerde 
HIVOS haar aandacht vooral op Zui-
delijk Afrika. Daarin komt verande-
ring: HIVOS gaat meer aandacht be-
steden aan Oost-Afrika, om te be-
ginnen Tanzania, Kenia en Oeganda. 

Latijns Amerika 
Uit evaluaties blijkt, dat meer aan-
dacht voor ecologie in de HIVOS-
programma's voor Zuid-Amerika 
vruchten begint af te werpen. De  

nadruk valt in dit deel van de we-
reld op organisatievorming en insti-
tutionele ontwikkeling. Lange ter-
mijn-doelen, die veel geld vragen 
maar ook goede perspektieven bie-
den. Een punt van zorg is de ont-
wikkeling van de democratie in 
Zuid-Amerika. Hier en daar komen 
weer dictatoriale tendensen om de 
hoek, elders (Chili, Peru) is de ont-
wikkeling meer hoopgevend. 
De steun van HIVOS wordt ook de 
komende jaren vooral gericht op de 
verzelfstandiging van de voorname-
lijk Indiaanse bevolking van het 
platteland. Het aantal mensen op 
het platteland, dat onder de armoe-
degrens leeft groeit onrustbarend, 
ondanks de algemene verbetering 
van de economie. Het neo-liberale 
beleid levert in groot verband dui-
delijke resultaten op, maar gaat te 
veel voorbij aan zaken als onder-
wijs, huisvesting en gezondheids-
zorg. HIVOS gaat daaraan zeker 
aandacht besteden,  vermoedelijk 
vanuit een nieuw regio-kantoor. 

De thuisbasis 
Naast contacten met organisaties in 
otwikkelingslanden heeft HIVOS 
ook vele relaties met maatschappe-
lijke organisaties in eigen land en in 
Europa. Zonder deze contacten zou 
HIVOS, zo stelt het jaarverslag, 
geen politieke en matschappelijke 
basis hebben. 
In Nederland blijft de humanistische 
beweging een van de belangrijkste 
steunpilaren. Ook maakt HIVOS 
deel uit van de IHEU, de Interna-
tional Humanist and Ethical Union. In 
Europa is aansluiting gezocht bij Eu-
rostep, een samenwerkingsverband 
van 22 niet-kerkelijke Europese ont-
wikkelingsorganisaties en van Euo-
dad, een organisatie die zich bezig 
houdt met de schuldenproblematiek 
van ontwikkelingslanden. 
Deze informatie is ontleend aan het 
verkorte jaarverslag over 1992 van 
HIVOS, opgenomen in het Projekt-
bericht van september. Voor na-
dere informatie: HIVOS, Raamweg 
16, 2596 HL Den Haag, telefoon 070-
36.17.447. 
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Nieuwe chef Landelijk Bureau 

Ilumanitas moet in beeld zijn 
Sinds 1 augustus is Fred 
Nelen de nieuwe direc-

teur van het Landelijk Bu-
reau. Deze Brabantse ma-
nager heeft een koffer vol 

ervaring meegenomen. 
Maar hij toont zich ook 

bewogen over het werk 
van Humanitas. 'Humani-

tas is het waard om je 
voor in te zetten', zegt hij. 
De leden moeten volgens 

hem nu de gelederen 
sluiten en al hun creativi-
teit aanwenden. 'Want er 
liggen kansen en bedrei-
gingen. Humanitas moet 
in beeld zijn en blijven.' 
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'Een organisatie in beweging, op 
weg naar een doel midden in de sa-
menleving; dat is wat mij aantrekt in 
Humanitas.' De 43-jarige Fred Ne-
len is sinds begin augustus Aad van 
Oosten opgevolgd als directeur van 
het Landelijk Bureau van de vereni-
ging. Hij neemt een koffer vol be-
stuurlijke ervaring mee, opgedaan 
in de welzijnssector. Geruime tijd 
werkte Nelen bij de gemeente Den 
Bosch, waar hij onder andere pro-
jecten uitvoerde voor de opvang en 
integratie van Vietnamese boot-
vluchtelingen. Ook was hij betrok-
ken bij het gemeentelijk woonwa-
genbeleid. Zes jaar geleden stapte 
hij over naar het Rode Kruis. In 
Breda was hij directeur van het pro-
vinciaal kantoor en secretaris van 
het provinciaal bestuur. 
Zijn overstap naar Humanitas is voor 
hem niet alleen een volgende stap 
in zijn loopbaan. Hij heeft meer dan 
puur professionele belangstelling 
voor de vereniging. Hij rekent het 
humanistische gedachtengoed tot 
het zijne. 
'Humanitas werkt vanuit een levens-
visie', zegt Nelen. 'Zij gaat uit van 
een positief mensbeeld, en bij die 
opvatting voel ik mij thuis. Mensen 
zijn in staat om sturing en inhoud 
aan hun leven te ge-
ven. In de psycholo-
gie zijn stromingen 
die stellen dat er 
beperkingen zijn 
aan de zelfbeschik-
king van de mens. 
De psycho-analyse 
stelt dat menselijke 
handelingen door 
het onderbewustzijn worden ge-
stuurd en dat mensen dus niet altijd 
invloed op hun handelen kunnen 
uitoefenen. Gedragspsychologen 
zeggen dat het menselijk handelen 
afhankelijk is van omgevingsfacto-
ren. Maar het humanisme tracht bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
het verantwoordelijkheidsbesef, zo-
wel wat betreft de eigen levensver-
vulling als ieders aandeel in de sa-
menleving.' 
Die visie is de basis voor zijn so- 

ciale bewogenheid, die al na een 
kwartiertje keuvelen met de nieuwe 
directeur duidelijk wordt. Hij is ge-
charmeerd van de manier waarop 
Humanitas zich het lot van aantrekt 
van mensen die in de verdrukking 
zitten. Hij realiseert zich echter ter-
dege dat hij als nieuwe directeur 
zijn handen zal moeten laten wap-
peren. Want Humanitas zit midde-
ni
cuintueur

enovmesriaangd.eringsproces, een 

'Ja, ik weet precies hoe het ervoor 
staat', zegt Nelen. 'De vereniging 
heeft in de afgelopen periode in de 
spiegel gekeken. Verandering wekt 
altijd weerstand op. We moeten niet 
alleen bezig zijn met het zoeken 
naar oplossingen, maar ons ook 

moeten een organisatie opzetten 
die 	

problemen 

veranderen, dat is de vraag. Wij 

moeten het hoofdbestuur en 

Daarvoor
het 

die het beleid van Humanitas han-
den en voeten kan geven. 

ma- 

nagement van Humanitas samen 
een ondernemingsplan opstellen. 
Als ik daarvoor een prioriteiten-

lijstje opstel, zet ik de inrichting van 
het werkorgaan op het Landelijk Bu-
reau bovenaan. Van daaruit komt 
de ondersteuning aan hoofdbe- 
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denkt in 
De manager in Fred Nelen  

waarmee de vele krachten binnen 
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De nieuwe directeur heeft er zin in 

en blijven.' 
Humanitas zich ten volle kunnen 
ontplooien, meent hij. 
'Ik bedoel dat wij doelmatig moeten 
omgaan met de mensen en de mid-
delen. Dan komt er een goed pro-
dukt op tafel dat zijn doel bereikt. 
We moeten daarbij ook zorgen dat 
er voldoende geld is voor activitei-
ten. Daarbij moeten wij niet langer 

`De buitenwacht 
moet weten 

wat 
Humanitas doet.' 

afhankelijk blijven van overheids-
subsidie. Ik word nu al moe van de 
zoveelste aankondiging van het mi-
nisterie van WVC dat er nieuwe be-
zuinigingen aankomen. Binnen Hu-
manitas is heel veel kennis over 
veel onderwerpen. Die moeten wij 
zien te mobiliseren en vermarkten. 
Alleen op die manier kunnen wij 
selfsupporting worden en nieuw be-
leid oppakken. Zonder overigens 
het doel met de middelen te ver-
warren. De doelen liggen daar waar 
mensen in de knel komen. Voor 
transseksuelen bijvoorbeeld, be-
staat er bijna geen hulpverlening in 
het traditionele circuit. Zij kunnen 
nergens terecht. Voor hulp aan die 
mensen moeten wij ook samenwer-
ken met andere organisaties, met 
behoud van onze eigenheid. Dat 
geldt ook voor fondsenwerving. 
Tenslotte vissen wij allemaal in de-
zelfde vijver.' 
De leden van de vereniging moeten 
zich volgens Nelen één ding goed 
realiseren: alleen als zij de gelede-
ren sluiten, slagen zij erin om Hu-
manitas sterker en doelmatiger te 
maken. 
`Leden moeten zich realiseren dat 
er juist nu belangrijke zaken aan de 
orde zijn, waar iedereen zich achter 
moet scharen', zegt Nelen. 'Wij zul-
len al onze krachten en creativiteit 
moeten bundelen om een factor van 
betekenis en belang te zijn en te  

blijven. Humanitas heeft behoefte 
aan een breder maatschappelijk 
draagvlak. Dat kan alleen door ons 
actief op te stellen. De buitenwacht 
moet weten wat Humanitas doet. Pas 
dan worden mensen vrijwilliger, 
donateur of lid. De tijd is voorbij dat 
wij ons alleen op vergroting van het 
aantal leden moeten concentreren. 
Mensen committeren zich tegen-
woordig meer met concrete en her- 

kenbare activiteiten dan met de 
binding met een organisatie. 
Wij moeten in beeld blijven, in het 
belang van de mensen die een be-
roep op ons doen. Humanitas is het 
waard om je voor in te zetten.' 

HENK VLAMING 
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Rouwverwerking 

Een handrekening 
Mevrouw Nieveen heeft zelf een 
aantal jaren geleden haar man ver- 
loren. Misschien staat ze mede 
daardoor zo open voor de gevoe-
lens van rouwende mensen. Ze is 
bovendien bereid een groot deel 
van haar leven in te zetten voor dit 
werk. Zij schrijft mensen die drie 
maanden geleden een dierbare 
hebben verloren, een brief namens 
Humanitas. Zij vertelt wat de moge-
lijkheden zijn voor hulp bij rouwbe-
geleiding. Een week na het verstu-
ren van zo'n brief neemt ze telefo-
nisch contact op met de mensen om 
te horen of ze gebruik willen maken 
van het aanbod. 
Uiteraard is de drempel voor som- 
mige nabestaanden hoog. Maar 
toch gaan acht van de tien benader- 
den uiteindelijk met Nieveen en 
haar medewerksters op weg om uit 
een dal te komen. 'Daarvoor moet 
je mensen wel de hand reiken' zegt 
Nieveen. "Ik zou wel willen, maar ik 
ben bang dat ik u teleurstel, omdat ik 
steeds moet huilen", hoort zij regel- 
matig. Dan moet zij uitleggen dat 
zoiets heel gewoon is, er helemaal 
bijhoort. En dan willen ze toch wel 
praten. 
Iemand die moeite heeft de draad 
van het leven weer op te pakken, 
vraagt mevrouw Nieveen wel eens 
mee naar haar eigen huis, om met 
klei te gaan werken. Soms voelt de 
rouwende daar weinig voor of kan 
niet besluiten om tot activiteiten te 
komen. Maar vaak komt het er toch 
van. En daar, 
temidden van 
haar eigen 
beeldhouwwer-
ken, geeft me-
vrouw Nieveen 
iemand dan 
een stuk klei in 
de onwennige hand. En regelmatig 
hoort ze na verloop van tijd: "Hé, ik 
heb even niet aan mijn ellende ge-
dacht". 

`Daar doe ik het voor, dat is mijn 
opzet', zegt Nieveen. 
Natuurlijk is het werken met klei 
niet het vaste recept voor hulp bij 
rouwverwerking. Hoe gaat het 
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meestal? 'Je komt binnen bij men-
sen met lege handen', zegt Nie-
veen. 'Ik kom binnen in hun pri-

vacy, in hun verleden, hun gevoe-
lens van spijt en onzekerheid. Dat 
hoef je niet bezwaarlijk te vinden. 
En toch, aan het einde van zo'n eer-
ste gesprek heb je meestal het idee 
dat je handenvol hebt kunnen ge-
ven. Je bouwt een band op met ie-
mand, die je na verloop van tijd ook 
weer langzaam moet afbouwen.' 
Al pratend en luisterend komt Nie-
veen er ook achter wat belangrijke 
elementen zijn voor iemand. Zij ver-
telt van een organist die haar man 
heeft verloren. 'Die speelt steeds 
een stuk muziek voor me als we 
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Wat heb je er aan te gaan 
kleien als je worstelt met 
je verdriet over de dood 

van een geliefde? 
Wat schiet je er mee op 
langs het strand te gaan 
lopen, terwijl je onlangs 

je partner hebt begraven? 
Op het eerste oog niets, 

maar proberen 
kan geen kwaad. 

Een aantal Afdelingen 
van Humanitas biedt 

steun bij rouwverwerking. 
Bij de Afdeling 
Zaanstreek van 

Humanitas biedt een 
kleine groep 

vrijwilligsters een hand-
reiking aan mensen, 
die rouwen om een 
persoonlijk verlies. 

Mevrouw Nieveen 
coordineert die groep en 

vertelt over haar eigen, 
bijzonder manier van 

rouwbegeleiding. 

`Ik ben bang dat ik u 
teleurstel, want ik 

moet steeds huilen! wijkt Nieveen 
geen 

bij  

ontspoord, vertelde  dat hij daar  

ziet 	
bijvoor- 

beeld het maatschappelijk werk. 
`Iemand die zelf zegt dat hij 

; was één  

keer per week drie kwartier lang 
zijn ellende mocht vertellen. Daarna 

alle rouwende mensen 

stond hij weer op straat. Dat werkt 

natuurlijk niet.' 	 heb-
Niet
ben behoefte aan concrete activi- 



Verdriet los je samen op. Foto: André Ruigrok 

teiten om hun verdriet te verwer-
ken. Soms blijft het rouwproces om 
een of andere reden steken. Zoals 
bij een jonge vrouw wier vriend 
zichzelf gedood had. 'Die bleef het 
gevoel houden dat haar vriend in 
een opwelling had gehandeld. Ik be-
dacht dat het haar misschien goed 
zou doen precies te weten wat er 
was gebeurd. Zij gaf mij toestem-
ming om dat samen met haar uit te 
zoeken. Ik kreeg toegang bij de po-
litie tot de rapporten. Daaruit bleek 
dat de overledene al drie keer voor 
een trein had gestaan. Daarna kon zij 
het verlies beter accepteren.' 
Mensen moeten het leven na verloop 
van tijd weer zelf aankunnen. Daar-
voor zijn zij vaak heel angstig. 'Als 
een dierbaar mens sterft, lijkt het 
alsof je bent geamputeerd', zegt 
Nieveen. 'De wond verzacht, maar 
de amputatie blijft. Het is goed als 
mensen zich dat realiseren.'  

Nieveen heeft een lotgenotengroep 
samengesteld. Mensen die een jaar 
geleden met het verlies geconfron-
teerd werden, komen tien weken 
lang een middag bij elkaar. 'Al bij 
de derde bijeenkomst begonnen zij 
telefoonnummers en adressen uit te 
wisselen', zegt 
Nieveen. 'Dat is 
goed, want dan 
hebben zij mij 
niet meer no-
dig. Zij kunnen 
later bij elkaar 
terecht.' 
Vaak ontmoet Nieveen mensen die 
spijt hebben van de manier waarop 
de uitvaart, het afscheid, is verlopen. 
Dat kan belemmerend werken voor 
het rouwproces. Zij is ervan over-
tuigd dat veel verdriet kan worden 
voorkomen als mensen daarover 
hebben gepraat, voor er sprake is 
van overlijden. 

Nieveen beschouwt het als haar har-
tewens als Humanitas ook daarvoor 
mensen zou voorlichten door middel 
van een videoband of ander me-
dium. 'Zie het maar als een soort ver-
zekering', zegt zij. 'Als je van elkaar 
weet wat de gedachten daarover 

zijn, voorkom je 
dat je achteraf 
spijt krijgt om-
dat dingen mis 
zijn gegaan, of 
anders dan je 
had bedoeld. 
Wat dat betreft 

heb ik het voor mijn dochters 
gemakkelijk gemaakt. Ik heb een 
enveloppe klaar liggen, zodat zij 
nergens naar hoeven te zoeken. 
En ik weet nu al zeker: als die enve-
loppe wordt geopend, wordt er ten-
minste nog gelachen ook.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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'Hè, ne heb ik 
even niefÈ aan mijn 

verdriet gedachtt.' 



Krimpende verzorgingsplaatsen in Noord-Holland 

Einde aan keuzevrijheid? 
Het Noordhollandse plan is er een 
om van te schrikken. Zeker omdat 
humanistische verzorgingshuizen 
ondanks hun relatief spaarzame 
aanwezigheid niet aanwijsbaar ge- 
spaard zullen worden. Begin januari 
stelde de provincie Noord-Holland 
een zogenaamd Kaderplan Voorzie- 
ningen voor Ouderen vast. Een plan 
met voornemens om het provinciaal 
ouderenbeleid gestalte te geven. 
Begin juli kwamen Gedeputeerde 
Staten met een vervolg: het concept 
Voorontwerp Uitvoeringsplan 94-
96. Dit Uitvoeringsplan vermeldt 
concrete voornemens in het kader 
van de Wet op de Bejaardenoor-
den(WBO). Weliswaar zal deze wet 
als gevolg van de stelselherziening 
gaan verdwijnen, maar zeker niet 
vóór 1996. Volgens de WBO zijn 
provincies verantwoordelijk voor 
de planning van verzorgingshuizen. 
De provincie Noord-Holland neemt 
met het Uitvoeringsplan dus die 
verantwoordelijkheid. 
De uitvoeringsplannen van Noord-
Holland zijn gericht op omvorming 
van intramurale naar extramurale 
WBO-verzorgingsplaatsen. In ge-
woon Nederlands betekent dit dat 
er verzorgingshuisplaatsen moeten 
verdwijnen. In de komende vier 
jaar netto liefst 2300. Er zal tegelij-
kertijd meer bejaardenzorg buiten 
de traditionele tehuisvoorziening 
moeten komen. Men acht dit in 
overeenstemming met de beleids-
intenties van de centrale overheid. 
Die reiken overigens ver en veel 
verder dan de provincie mogelijk 
acht. 
Gedeputeerde Staten melden dat 
het Uitvoeringsplan gebaseerd is 
op een aantal algemene uitgangs-
punten voor het te voeren ouderen-
beleid èn op de adviezen die door 
acht regio- werkgroepen zijn uitge-
bracht. Met klem wordt benadrukt 
dat met het voorgestane beleid de 
zorg voor het welzijn van de oude-
ren centraal staat. Met name van de 
ouderen die al in intramurale voor-
zieningen verblijven. "Geen oudere 
zal tussen de wal en het schip mogen 
raken", schrijft men letterlijk. Maar 

Steeds vaker horen en le-
zen we dat de zorg aan 

zieken, gehandicapten en 
ouderen financieel de 

pan uit rijst. De overheid 
zette aan tot allerlei maat-
regelen voor afstemming, 

efficiëntie en preventie. 
Daarnaast kwam een stel-

selherziening, het be-
faamde plan Simons, op 
de proppen. De stelsel-
herziening raakt ook de 
financiering van verzor-
gingshuizen. Zelfs zoda-
nig dat het einde van het 

verzorgingshuis, zoals we 
dat nu kennen, in het 

zicht is. Her en der wordt 
er beleidsmatig rekening 

mee gehouden en op 
vooruitgelopen. Onder 
andere in de provincie 

Noord-Holland. Volgens 
de plannen van die pro-

vincie zullen er in vier 
jaar tijd 2300 verzor-

gingshuisplaatsen moe-
ten verdwijnen. 
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als de vos de passie preekt, boer 
pas op je kippen. 

Wantrouwen 
In de afgelopen decennia hebben 
we bij herhaling kunnen zien dat 
ouderen helemaal niet zo centraal 
staan bij de vernieuwing van de 
zorg voor ouderen. Zelfs niet als dat 
wordt toegezegd. Het lijkt daarom 
verstandig om iedereen te wantrou-
wen die schermt met de belangen 
van ouderen. Geloven kan pas als 
de mooie woorden in daden zijn 
omgezet. Zo ook in de Noordhol-

landse situatie. Men wil, binnen fi-
nanciële grenzen, veel: zorg op 
maat en dan vooral thuis; handha-
ving en liefst verbetering van de 
kwaliteit van zorg; naadloze aanslui-
ting van extra- naar intramuraal; en 
evenwichtige spreiding van voor-
zieningen en functies waarbij 
veel mogelijk recht gedaan "zo 
aan de onderlinge  verscheidenheid  

van ouderen en de diversiteit aan 
wensen en behoeften". 

ve 
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wonen. Op basis van een. 14 pro-
cent-norm betekent  dit dat er in 

1996 behoefte is aan zo'n 14.300 in-
tramurale  verzorgingsplaatsen• Dus 
zullen er 2300 moeten verdinen. 

& Holland 

Overigens heeft men het  
schrappen 

van 3500 intramurale plaatsen 
het programma staan. 1200 intra-
murale plaatsen zullen worden  

s 

 

om- 

gezet in extramurale verzorgings 
plaatsen buiten het tehuis. 
Uiteraard betekent het op 

papier 

schrappen van verzorgingsplaat 
sen dat deze vervolgens ,ergens in 
de praktijk zullen moeten opgehe- 

, 

ven. En dan wordt het uiteraard 
spannend. Watt wordt er  op- 
geheven? Men  
van verzorgingsplaatsen 
  voor Op 



Bejaardenoorden in Noord-Holland worden bedreigd. Foto: André Ruigrok. 

basis van de een aantal criteria. 
Evenwichtige spreiding, gebruiks-
waarde van gebouwen en hun aan-
pasbaarheidspotenties, bouwkun-
dige staat, aanwezigheid van aan-
leunwoningen en 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
het overige zorgaanbod. Daar-
naast, schrijft de provincie met na-
druk, is rekening gehouden met de 
signatuur van de verzorgingshui-
zen. En dat laatste is natuurlijk een 
lastig punt vanuit een planningsop-
tiek. Want als je er echt rekening 
mee wil houden, kun je niet alle 
plaatsen op een hoop vegen. Je 
moet dan verschillende typen ver-
zorgingsplaatsen onderscheiden. 
Het doorhakken van knopen moet 
afhankelijk zijn van de diverse sig-
naturen binnen de bevolking. 
Maar op dit punt is het Noordhol-
landse Voorontwerp Uitvoerings- 

plan onnavolgbaar. Het is niet te 
traceren dát er rekening is gehou-
den met signatuur. 

Identiteit en signatuur 
Vorig jaar december besprak het 
gewest Humanitas Noord-Holland in 
het Beraad Welzijn Ouderen (dat dit 
gewest al jaren samen met het Hu-
manistisch Verbond en de Vrije Ge-
dachte organiseert) over de provin-
ciale plannen rond ouderenzorg. Zij 
stelden uitdrukkelijk dat de identi-
teit en de signatuur wel degelijk in 
het geding zijn. Om te kunnen over-
leven moeten met name kleinere te-
huizen op zoek naar samenwer-
kingspartners. Het brengt bijna ze-
ker verwatering van 
oorspronkelijke bedoelingen van 
de oprichters met zich mee. Tijdens 
het beraad overheerste de mening 
dat de in gang gebrachte verzake- 

lijking, bezien vanuit een uniforme 
plannings-optiek, feitelijk het be-
staan van voorzieningen van aparte 
signatuur in de weg staat. 
Je kunt er al of niet een punt van 
maken. Het hangt vooral af van het 
gewicht dat toegekend wordt aan 
de betekenis van wonen in een ei-
gen leefsfeer. Ook voor zorgbehoe-
venden die feitelijk alleen zijn op te 
vangen via intramurale verzor-
gingsplaatsen. Natuurlijk kunnen al-
gemene voorzieningen voldoen. 
Maar er zijn feitelijk weinig alge-
mene voorzieningen. En slechts wei-
nigen zijn van humanistische signa-
tuur. Als dat weinige nog minder 
wordt, dan is de humanistisch geo-
riënteerde zorgbehoevende oudere 
de dupe. Voor al onze besturen der-
halve een punt van aandacht. 

MICHAEL KERKHOF 
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Geen 'bewaarplaats' voor 
die moeilijke uurtjes tus-
sen vier en zes, maar iets 
bruisends en levendigs: 
dat zou het Ontdekcen-

trum moeten worden. 
René Houben en z'n team 

willen met de buiten-
schoolse opvang in het 

Humanitas-Junior Ontdek-
centrum iets extra's 

(buitenschoolse opvang +) 
bieden. Hun opzet is, 

dat de kinderen die er na 
school, op de woensdag-

middagen en in de 
vakanties komen, daar 

niet alleen hun tijd 
verlummelen totdat ze 

naar huis kunnen, maar 
dat ze het er gezellig en 
leuk hebben én ook op 

ontdekking gaan.' 

Op 21 september, Prinsjesdag, was 
er in ieder geval volop leven. Die 
dag werd de koffieklatch gehouden. 
Dit is een regelmatig terugkerende 
middag voor alle kinderen die in 
een week het Junior Ontdekcentrum 
bezoeken, hun ouders en jongere 
broertjes en zusjes. Al voor het be-
gin van de klatch werd er met man 
en macht voorbereid: spullen voor 
verschillende activiteiten werden 
klaargezet, de kinderen maakten 
met enkele ouders van de ouderraad 
puddinkjes en oranje tompouzen en 
oefenden de prinsjesdans. Aan het 
slot van de middag werd die door 
alle zestig bezoekers samen op het 
buitenterrein gedanst, met als pu- 
bliek ouders die hun kinderen in de 
aangrenzende kinderdagverblijven 
op dat moment net kwamen ophalen. 

Belangrijke reden om de koffie-
klatch te organiseren, is het betrek-
ken van ouders bij het Ontdekcen-
trum. Ook buiten de toch vaak korte 
momenten dat de kinderen worden 
gehaald, kunnen zij zo meemaken 
wat er in het centrum zoal gebeurt. 
Maar het team heeft nog een andere 
reden. Van de veertig kinderen ko-
men de meesten twee of drie keer 
per week naar het Junior Ontdekcen-
trum. Omdat de kinderen er dus niet 
elke dag zijn en de groep er elke 
dag anders uit ziet, kost het hier 
meer moeite een groepssfeer te 
creëren. De koffieklatch is een mid-
del dat daarvoor wordt ingezet: een 
gezinsmiddag, een activiteit waarbij 
samen gezellig iets wordt gevierd. 

Ontdekken in ats 

 

Herfst en carnaval 
De aanleiding doet er Met zoveel 
toe. Was het nu Prinsjesdag, de vol-
gende gelegenheid is de herfst (in-
clusief speurtocht) en ook voor Car-
naval 1994 zijn er al plannen om iets 
te doen. Het team benut in ieder ge-
val alle mogelijkheden van hun cen-
trum, ook tijdens de meer gewone 
middagen. Met het Junior Ontdek-
centrum wil de Stichting Kinderop-
vang Humanitas een wezenlijke bij-
drage leveren aan het wekken van 
belangstelling voor techniek, drama 

en beeldende vorming bij de jeugd. 
Naast de spullen die in bijna elke 
groep voor buitenschoolse opvang 
te vinden zijn (zoals de poppenhoek, 
bouwhoek, leesboeken, puzzels en 
lego), is het Junior Ontdekcentrum -
zoals de naam eigenlijk ook al zegt-
ingericht op ontdekken. Dit ontdek-
ken heeft betrekking op techniek,  

beeldende vorming en drama. Met 
behulp van sponsors heeft het Ont-
dekcentrum een dramahoek (po-
dium, verkleed- en schminkmoge-

lijkheden) gekregen, een helemaal 
aan kinderen aangepaste keuken-
hoek, een studio waar kinderen zelf 
hoorspelen, videoclips en dergelijke 
kunnen maken, een elektrohoek en 
computers. Het Junior Ontdekce

n- 

trum is zo in staat kinderen e
en aan- 

vulling te bieden op hetgeen ze thuis 
en op school doen. 

Veel van die activiteiten gebeuren 
met behulp van een ontdekdoos.  

Hierin zitten alle spullen die een 
kind nodig heeft om bijvoorbeeld  
een duimpotje te kleien, een milk 
shake te maken, te ontdekken 

hoe 

een hefboom werkt en wat je met  
magneten kunt doen. Verder zit er in 
zo'n doos een instructie. Veel dozen 
zijn geschikt voor een groepje 

kin-

deren, maar voor degene 
die  graag 

in z'n eentje bezig is zijn er 
zen. Zoals voor het metselen van een  
huisje. Bij sommige activiteiten is 
hulp van een volwassene nodig; an-
dere kunnen kinderen zelf. 
Aanvankelijk zijn vooral 

dozen voor 

oudere kinderen samengesteld' 
Maar inmiddels heeft het Junior 

Ont-

dekcentrumook een aantal 
speciaal voor kleuters. Omdat het 
team de kinderen volop de kans wil  
geven zelfstandig bezig te zijn' 
wordt bekeken bij welke 

dozen de 
 

nu nog geschreven instructie rneec 
figuratief te maken is, zodat 

ook kin_ 
 

deren in de kleuterleeftijd 
zelf met 

de dozen uit de voeten kunnen' 

Basisscholen 	 de 
Overigens zijn het niet alleen lse O_ 
kinderen van de buitensch°°n we r- 

p 

vang die met de ontdekdoze  
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van verlummelen Kinderen moeten wat kunnen ontdekken. 
Foto: André Ruigrok. 

ken. Het Junior Ontdekcentrum stelt 
zijn deuren ook open voor leerlin-
gen van basisscholen. Zij komen tij-
dens de schooluren met begelei-
ders op excursie in het centrum en 
in de weekends gebeurt datzelfde 
door scoutingclubs en groepen uit 
het buurtwerk. Ook de vlakbij gele-
gen PABO benut de faciliteiten van 
het Ontdekcentrum. Leerkrachten 
in opleiding bereiden zich daar 
voor op het vak techniek in het 
basisonderwijs. Op deze manier 
worden de mogelijkheden en mate-
rialen van het Junior Ontdekcen-
trum vele uren in de week intensief 
benut. 
Het heeft natuurlijk wel tijd en in-
spanning gekost voor dit was be-
reikt. De aanmeldingen voor de 
buitenschoolse opvang liepen in het 
begin niet zo denderend. Vaak von-
den ouders al die computers en ca- 

mera's, met name voor de jongere 
kinderen, niet zo geschikt. Kinderen 
zelf waren echter een andere mening 
toegedaan en allengs zorgde de 
mond-tot-mond reclame van enthou-
siaste gebruikers van het eerste uur 
voor steeds meer inschrijvingen. 
René heeft de indruk dat ouders 
over het algemeen bewust kiezen 
voor het Junior Ontdekcentrum. Zij 
laten zich daarbij niet alleen leiden 
door alle bijzonders dat er te bele-
ven valt, maar ze zijn ook beïnvloed 
door de sfeer die er heerst. En daar 
wordt door het team even hard aan 
gewerkt als in andere groepen voor 
buitenschoolse opvang. Het moet er 
huiselijk zijn, kinderen moeten kun-
nen bijkomen van school, hun ver-
halen en energie kwijt kunnen. Een 
logisch gevolg daarvan is ook, dat 
de kinderen niet moeten kiezen 
voor de ontdekdozen, hoewel het  

team wel stimuleert dat kinderen 
niet alleen met een stripboek op de 
bank kruipen. 

Kringloop en milieu 
Ook al stapelen de ontdekdozen zich 
op, wensen en plannen voor de toe-
komst heeft het team nog genoeg. Zo 
zou men meer willen doen op het 
gebied van kringloop en milieu. 
Hoewel er een buitenspeelplaats is, 
is daar niet genoeg ruimte voor een 
tuin waar gekweekt en gecompos-
teerd kan worden. Een alternatief 
lijkt te vinden in het adopteren van 
een stukje natuur. Daarover is mo-
menteel overleg gaande met het In-
stituut Kleinschalige Landschapsele-
menten. Hoe dan ook, het ziet ernaar 
uit dat het Ontdekcentrum voorlopig 
wel zal blijven bruisen en leven. 

ANs DENEER-KUSTERS 
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Bewuste burgers 

Minister Hirsch Ballip 
(s)preekt er over. 

De Partij van de Arbeid 
heeft het (her)ontdekt. 

Kranten schrijven er over. 
Het Humanistisch Studie-

centrum werkt samen 
met protestantse en 

katholieke collega's aan 
een opzet voor een reeks 
bijeenkomsten die er ook 

over gaan. 
En u hebt er mee te ma-

ken, of u wilt of niet. 
Waarmee? 

Met het feit dat u burger 
bent van een land. 

zij geen oog heeft voor de echte no-
den van `de bevolking'.Die tegenstel-
ling geeft aan dat het een goede zaak 
is de inhoud van dat begrip `burger-
schap' eens beter te bekijken. Ook 
door een Humanistische bril. 

`Burgerschap' is lange tijd een woord 
geweest dat voornamelijk gedachten 
opriep aan braafheid, kleinburger- 
lijkheid, binnenkamertjes. Maar u en 
ik zijn burgers van de Nederlandse 
staat (op enkele uitzonderingen na). 
De vraag is wat dat inhoudt. Om veel 
moeizame definities terzijde te laten: 
een burger is een verantwoordelijk 
medebewoner van een land. Dat wil 
nogal wat zeggen. `Medebewoner' 
houdt in dat we niet alleen zijn. Er is 
sprake van een gezamenlijkheid, bij 
voorbeeld een gezamenlijkheid van 
lusten en lasten. `Verantwoordelijk' 
houdt in dat we niet zonder meer 
kunnen zeggen `ze doen maar'. Bur-
gerschap in deze betekenis is gebon-
den aan het begrip `democratie'. Hoe 
groot de afstand tussen bestuur en 
bestuurden soms lijkt, in essentie 
wordt ons land (en gelukkig vele an-
dere landen) bestuurd volgens de 
wensen van de meerderheid van de 
bevolking. De Burgers. 
In een autoritaire staat is de Burger 
van de Staat. In een democratie is de 
Staat van de Burger. 
Wie de krant goed leest weet, dat aan houden met maatschappelijke active- 

ring, samenlevingsopbouw en vor- 
lijkheid voor de samenleving het een mingswerk. Het Humanistische d 
het gevoel van medeverantwoorde- 

die er vooral op uit zijn zelf zo veel 	

van de samenleving wordt verte:n en ander ontbreekt. Enerzijds is 	
- 

woordigd door het Humanistisch  

wezigheid in ons land. Zij houden 	
nen van Rob Tielman en ondergete- 
kende. Ook op Humanitas en het 

zich aan de wet als het hen uitkomt en Humanistisch Verbond zal een be- 

ers
S
o
t
. 

 

mogelijk te profiteren van hun aan- 	

i
.
i- sprake van `calculerende burgers', 

ter van pas komt. Het zijn de rijders 	

_ 
diecentrum Nederland in de 

werken lappen hem aan hun laars als dat be- roep worden gedaan mee te 

door het rode licht en de zwartwer-
kers, de mensen die een bekeuring 
niet betalen in de hoop dat Justitie 

Bewustwording 
Haagse bestuurders zijn zich er 
drommels goed van bewust dat Ne-
derland onbestuurbaar wordt als de 
mensen die er wonen zich op zichzelf 
terugtrekken en de samenleving 
overlaten aan de politici en de amb-
tenaren. De klaagzangen over het ge-
brek aan belangstelling voor de poli-
tiek en de zogenaamd groeiende af-
stand tussen de burger en het 
bestuur zijn daarvan herkenbare 
symptomen. Maar wel negatieve. Po-
sitiever is het, zo beseft men op het 
Ministerie van Justitie, om een poging 
te wagen om de aandacht van het 
`denkende deel van de natie' op dit 
onderwerp te richten. Als denkend 
deel van de natie beschouwt men 
daar onder meer de levensbeschou-

welijke organisaties die zich bezig- 

toch geen tijd heeft er achteraan te 	die denken vanuit een andere levens-
gaan en de mensen die doorlopen als beschouwing. Als uitgangspunt voor 
zij een autokraker aan het werk zien 	de bijeenkomsten is onder leiding 
omdat het `hen niet aangaat' (behalve van een kleine werkgroep (met o.a. 
als het hun eigen auto is). 	 Aad van Oosten) een bundel voo rbe-
Zij laten het `algemeen belang' graag reid vol zinnige gespreksstof. Die  
over aan anderen, aan de Staat. 	bundel wordt dit najaar op zijn 
Anderzijds is er het voortdurende 	waarde beproefd. In het voorjaar van 
verwijt aan de overheid, dat zij onvol- 1994 volgt een open aanbod aan ie-
doende doet aan de criminaliteit, dat dereen, die wil meedenken en mee-
zij wetten maakt die fraude uitlokken, praten over uw en mijn verantwoor-

dat zij de werkloosheid onvoldoende delijkheid voor onze samenleving.  

bestrijdt, dat zij onvoldoende geld 
uittrekt voor zorg zus en zorg zo, dat 

aan de organisatie van een reeks 
plaatselijke bijeenkomsten rond het 
thema's `burgerschap', bij voorkeur 
in samenwerking met groeperingen 

 

ERIK STIBBE 
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Nabestaandenwet 
Als de Tweede Kamer 
het op aandringen van 
de Eerste Kamer gewij-
zigde Wetsontwerp 
goedkeurt gaat de Alge-
mene Nabestaandenwet 
(ANW) vanaf 1 januari 
a.s. de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet 
(AWW) vervangen. In 
het nieuwe wetsontwerp 
zijn de regels voor het 
recht op een uitkering 
voor ongehuwd samen-
wonenden flink aange-
scherpt. Zij moeten 
voortaan tenminste een 
jaar hebben samenge-
woond in plaats van drie 
maanden. De nabe-
staande moet bovendien 
kunnen aantonen dat er 
een wederzijdse zorg-
plicht bestond. 
Ook is er iets veranderd 
in de aanspraken van de 
huidige samenwonende 
nabestaanden: weduwen 
en weduwnaars onder 
de 60 jaar, die al samen-
wonen op het moment 
dat de nieuwe Wet van 
kracht wordt, mogen hun 
uitkering nog anderhalf 
jaar houden (was een 
jaar). Voor nabestaan-
den van 60 jaar of ouder, 
die op dit moment een 
uitkering hebben van de 
AWW zal de nieuwe Wet 
geen gevolgen hebben: 
zij behouden hun uitke-
ring tot hun 65ste, ook al 
gaan zij met een partner 
samenwonen. 
De nieuwe wet betekent 
voor veel (vooral jon-
gere) weduwen een 
fikse achteruitgang. 
Daarom vindt het Co-
mité voor een rechtvaar-
dige Nabestaandenwet 
(ANBO, Vrouwenbond 
FNV, Weduwen in de Kou 
en Wouw) de wijzigin-
gen onvoldoende. Het 
comité doet daarom een 
dringend beroep op re-
gering en parlement om 
in de nieuwe ANW in ie-
der geval de huidige 
weduwen te ontzien, net 
als de 'bestaande geval-
len' in de WAO en AAW. 
Het comité doet een op- 

roep aan alle weduwen 
en hun medestanders 
om deze actie te steunen 
door een briefkaart te 
sturen met de volgende 
tekst: Landelijk actieco-
mité Algemene Nabe-
staandenwet: Blijf af van 
bestaande weduwenuit-
keringen. Weduwen met 
AWW hebben recht op 
dezelfde bescherming als 
de bestaande gevallen in 
de WAO en AAW Voorzie 
de briefkaart van uw 
naam en handtekening 
en adresseer deze aan 
de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 
de Tweede Kamer, 
Postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag. 

Werkloosheidswet 
De Werkloosheidswet 
(WW) wordt volgend 
jaar op een aantal pun-
ten gewijzigd. Zo wor-
den de eisen voorm het 
recht op een WW-uitke-
ring aangescherpt. 
Werklozen krijgen in de 
toekomst net als nu een 
half jaar WW, maar pas 
als zij in de laatste 36 
weken tenminste 26 we-
ken hebben gewerkt. Tot 
nu toe geldt dat men in 
de laatste 52 weken ten-
minste 26 weken een 
baan moet hebben ge-
had. De uitkering zal 
vervolgens alleen langer 
dan een jaar duren als 
men in de laatste vier 
(was vijf) jaar minimaal 
drie jaar heeft gewerkt. 
De vervolguitkering 
waarop men eventueel 
recht krijgt na afloop van 
de WW-uitkering van 
70% van het laatste loon 
wordt verlengd van één 
naar twee jaar. Zo duurt 
het een jaar langer voor- 

dat men in de bijstand 
kan komen. Er komt ten-
slotte ook een eind aan 
de mogelijkheid om bij 
zogeheten `onderbre-
kingswerkloosheid' een 
WW-uitkering te krijgen. 
Hierbij gaat het om men-
sen die op basis van een 
contract tien of elf maan-
den werken, daarna een 
of twee maanden een 
werkloosheidsuitkering 
ontvangen en vervol-
gens opnieuw bij de-
zelfde werkgever in 
dienst treden. De Wet-
gever neemt nu aan dat 
compensatie voor de 
niet te werken tijd in het 
loon over de gewerkte 
periode begrepen mag 
worden geacht. 

Terugemigranten 
Tot dusver kregen Ne-
derlandse emigranten, 
die hun Nederlander-
schap hadden opgege-
ven, zelden de kans dat 
terug te krijgen. De 
wens van talloze ex-Ne-
derlanders om te repat-
riëren blijkt echter zo 
groot, dat het kabinet 
heeft besloten voor bui-
tenlanders in Nederland 
een dubbele nationali-
teit wettelijk toe te staan. 
Daarmee is de weg vrij 
voor vooral oudere emi-
granten uit landen als 
Australië, Nieuw-Zee-
land, Canada en Zuid-
Afrika om terug te keren 
naar Nederland. 
Voor het herkrijgen van 
het Nederlanderschap is 
het niet noodzakelijk 
zich ook in Nederland te 
vestigen. Men kan ook 
blijven waar men nu 
woont. Vestigt men zich 
in Nederland, dan bete-
kent dat echter nog niet 
dat men aanspraak kan  

maken op alle rechten 
en voorzieningen. Zo 
heeft men als ingezetene 
wel recht op een bij-
standsuitkering, maar 
bijvoorbeeld niet auto-
matisch op een (volle-
dig) AOW-pensioen. 
Voor de AOW moet men 
immers verzekerd zijn 
en premie hebben be-
taald. 

Oorlogspensioenen 
In juni is een nieuwe Wet 
in werking getreden, die 
bepaalt dat aanvragen 
van oorlogsslachtoffers 
(verzetsdeelnemers, 
vervolgden en burger-
oorlogsgetroffenen) om 
een uitkering of pen-
sioen binnen redelijke 
tijd moeten worden af-
gehandeld. Daarmee 
komt hopelijk een einde 
aan de slepende proble-
men rond de afwikkeling 
van deze aanvragen. 
Voor een uitkering ko-
men mensen in aanmer-
king die zelf lichamelijk 
of geestelijk letsel heb-
ben opgelopen als ge-
volg van oorlogservarin-
gen en hun nabestaan-
den. De nieuwe regels 
schrijven voor dat er 
binnen zeven maanden 
nadat iemand voor de 
eerste keer een aan-
vraag heeft ingediend 
duidelijkheid moet zijn. 
In die tijd moet zijn on-
derzocht wat in de oor-
log met de aanvrager is 
gebeurd. Als de termijn 
van zeven maanden niet 
wordt nagekomen kan 
de aanvrager bezwaar 
maken en eventueel be-
roep aantekenen. Beslis-
singen over het recht op 
een uitkering of pen-
sioen worden genomen 
door de Pensioen- en 
Uitkeringsraad in Lei-
den. Het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds in 
Heerlen heeft in deze 
een gedeeltelijk uitvoe-
rende taak, maar dat ge-
beurt onder verantwoor-
delijkheid van de Pen-
sioen- en 
Uitkeringsraad. 
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vrouwenemancipatie-
beleid geacht. Vrouwen 
worden èn gestimu-
leerd de arbeidsmarkt 
op te gaan èn het wordt 
volkomen vanzelfspre-
kend gevonden dat zij 
aangesproken worden 
voor zorg in de familie-
kring. Zorginstellingen 
doen (ten gevolge van 
overheidsbezuinigin-
gen) steeds vaker een 
beroep op vrijwilligers-
werk, dat wil dus zeg-
gen op vooral vrouwe-
lijke vrijwilligers. De 
grenzen zijn wat dat be-
treft bereikt, vindt de 
Emancipatieraad. Tijd 
voor meer mannelijke 
zorgvrijwilligers dus. 

Weg basissubsidie 
Als de aangekondigde 
WVC-bezuinigingen al-
lemaal doorgaan, zal de 
stichting Nederlands 
Ontwikkelings- en On-
dersteuningsinstituut 
voor huisarts en eerste-
lijnszorg (stichting 
O&O) over anderhalf 
jaar worden opgehe-
ven. WVC wil per 1 ja-
nuari 1995 de basissub-
sidie voor de stichting 
O&O staken. Volgens 
de stichting betekent 
dit onvermijdelijk de 
opheffing van de stich-
ting en ontslag voor de 
65 mensen die er werk-
zaam zijn. De Landelijke 
Huisartsen Vereniging 
heeft bij staatssecretaris 
Simons ernstig protest 
aangetekend. Zij schrijft 
de staatssecretaris dat 
de door hem zo ge-
wenste doelmatigheid 
in de gezondheidszorg 
toch op zijn minst des-
kundige mensen vraagt 
om hiervoor plannen te 
maken en de uitvoering 
ervan te ondersteunen. 
Men is van mening dat 
ten minste de functies 
van de stichting O&O 
daarom behouden moe-
ten blijven.  

wie bepaalt? Onder-
werp is de vraag, of er 
als bron van spanning 
tussen de generaties 
sprake is van een gene-
ratiekloof over normen 
en waarden of veeleer 
van een economische 
belangentegenstelling. 
De manifestatie omvat 
lezingen, talkshows en 
muziek. Opgave voor 
deelname en nadere in-
formaties schriftelijk, 
telefonisch of per fax 
bij het Humanistisch 
Verbond, Ariane de 
Brauw, postbus 114, 
3500 AC Utrecht, 
telefoon 030-31.81.45 of 
fax 030-36.71.04. 

Stadslucht 
In een door het Huisartsen 
Instituut van de Erasmus 
Universiteit van Rotterdam 
uitgevoerde studie komt 
naar voren dat kinderen 
uit de grote stad aanzien-
lijk vaker dan andere kin-
deren bij de huisarts ko-
men met luchtwegklach-
ten. Stadslucht benauwt  

dus. Het zal niemand die 
regelmatig in de stads-
centra fietst of wandelt 
verwonderen. Uit het-
zelfde onderzoek bleek 
dat statistisch gezien kin-
deren van ziekenfonds-
verzekerden (lagere inko-
mensgroepen) meer ge-
zondheidsproblemen 
hebben dan kinderen van 
particulier verzekerden. 

Mannen & thuiszorg 
In haar advies `Vrou-
wenmantel en Mannen-
trouw' stelt de Emanci-
patieraad dat mannen 
meer zullen moeten 
doen aan de verpleging 
van zieke en hulpbe-
hoevende familieleden 
of buren dan nu het ge-
val is. Voor vrouwen is 
de grens bereikt. Vrou-
wen zitten al volop in de 
vrijwillige thuis- en ge-
zinszorg. De Raad staat 
zeer kritisch tegenover 
het overheidsbeleid 
met betrekking tot 
thuiszorg. Dit beleid 
wordt haaks op het  

HIV en Aids 
Voor allen die zich be- 
zighouden met voorlich- 
ting en training op het 
gebied van HIV en aids 
is er nu een handleiding 
van de SAD-Schorer-

stichting, bedoeld als na- 
slagwerk. Thema's die 
aan bod komen zijn o.m. 
medische en psycho-so-
ciale informatie, houdin- 
gen, opvattingen en 
vooroordelen, preventie, 
dood en afscheid, speci-
fieke groepen en seksu- 
aliteit. Een theoretisch  

deel is opgenomen over 
communicatie, 
houdingsbeïnvloeding,  

gedragsverandering en 
het voorbereiden van 
voorlichtings/trainings- 

bijeenkomsten. 
Voor informatie kunt u 
bellen met de 
SAD-Schorerstichting,  

telefoon 020 - 66.24.206 
(vragen naar Helga van 
Vondelen of Hans van  
Rijt). U kunt de han.dlei- 
ding bestellen door 
f 95,- over te maken op 
gironummer 152287.4, 
o.v.v. basishandleiding  

code 7024/317. 

Manifestatie 
Zondagmiddag 28 no-
vember organiseert het 
Humanistisch Verbond 
in samenwerking met 
de Federatie Neder-
landse Vakbeweging 
(FNV) en de Algemene 
Nederlandse Bond voor 
Ouderen (ANBO) in 
Utrecht een manifestatie 
in het kader van het Eu-
ropese Jaar van de Ou-
deren en de solidariteit 
tussen de generaties. 
Thema: Wie betaalt en 
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STAD EN LAND 

Praatlijn blijft vitaal 
In het verslag over de 
jaren 91 en 92 laat de 
Praatlijn voor ouderen 
weten dat deze voorzie-
ning nog altijd hard no-
dig is. In het jaar 1992 
belden ouderen maar 
liefst 2539 keer met de 
Praatlijn. Weliswaar ligt 
dit aantal gesprekken 
(voor het eerst in de ge-
schiedenis van het bijna 
negenjarige project) 
iets lager dan in het 
voorafgaande jaar, 
maar het is nog altijd 
een respectabele hoe-
veelheid. De lichte da-
ling van het aantal ge-
sprekken wordt in het 
verslag verklaard door 
het zich snel ontwikke-
lende project Vriend-
schappelijk Huisbezoek 
in Amsterdam, dat een 
deel van de ouderen 
die eerst uitsluitend op 
telefonisch contact wa-
ren aangewezen, op-
vangt. De onderwerpen 
waarover men belt heb-
ben veelal betrekking 
op: het gebrek aan con-
tacten met andere men-
sen, de woonsituatie, 
hulpverlening en het 
feit dat men zich be-
dreigd voelt door crimi-
naliteit of oorlogsge-
weld. 
Voor het ontvangen van 
al deze telefoontjes en 
het op de juiste manier 
te woord staan van de 
ouderen is een omvang-
rijk vrijwilligersappa-
raat nodig. 
30 vrijwilligers vervul-
len 60 diensten per 
maand op uren die wei-
nig aantrekkelijk zijn 
om in te werken. De 
Praatlijn voor Ouderen 
staat paraat tussen 
21.00 en 1.00 uur en is  

ook in het weekend en 
op zon- en feestdagen 
te bereiken. 
Andere instellingen 
(ook praatlijnen!) zijn 
op die tijden veelal ge-
sloten en voor een deel 
verklaren deze ope-
ningstijden dus het suc-
ces van de Praatlijn. 
Vrijwilligers luisteren 
op een actieve manier 
naar de beller. Soms 
verwijzen zij de oudere 
of helpen de beller bij 
het verder oplossen van 
problemen. 
Vrijwilligers gaan pro-
blemen niet uit de weg, 
maar halen ze ook niet 
geforceerd naar boven. 
De telefoontjes zijn al-
tijd volstrekt anoniem. 
Uiteraard moeten vrij-
willigers ingewerkt en 
(bij)geschoold worden 
om dit werk te kunnen 
doen. Daarvoor kent de 
Praatlijn een uitgebreid 
programma. 
Een initiatief dat ook in 
andere delen van het 
land navolging verdient. 

De Waddenborgh 
Woensdag 8 september 
opende de burgemees-
ter van Duiven het 
wooncentrum voor 
ouderen 'De Wadden-
borgh'. Dit nieuwe 
wooncentrum van de 
Humanistische Bouw-
stichting Bejaardenhuis-
vesting (HBB) wordt 
beheerd door een stich-
tingsbestuur van negen 
leden. Zes leden zijn 
benoemd vanuit de 
afdeling Arnhem van 
Humanitas. 
De Waddenborgh be-
staat uit 79 zelfstandige, 
op de wensen van 
ouderen toegesneden 
wooneenheden. Het 
betekent dat onnodige 
drempels, krappe door-
gangen en onhandige af-
standen tussen de ver-
schillende ruimten ver-
meden zijn. In totaal zijn 
er zeven woningtypen. 
Alle woningen zijn aan-
gesloten op een alarme-
ringssysteem. Hulp is al-
tijd paraat. 
Naast de eigen wonin-
gen beschikken de be-
woners over een aantal 
gemeenschappelijke 
ruimten, waaronder een 
binnentuin op de eerste 
etage, een bibliotheek, 
een logeerkamer, hob-
byruimte, fietsenber-
ging en een wasserette. 

Watersport 
Het gaat goed met het 
project Watersport 
Gehandicapten Paters-
woldse Meer (een ini-
tiatief van de afdelingen 
Groningen,Haren en 
Eelde/Paterswolde). 
Volgens het jaarverslag 
over 1992 is er sprake 
van verbeterd beheer 
en van financiële conso-
lidatie van het project. 
Zo is onder andere het 
nodige onderhouds-
werk verricht en wer-
den verbeteringen 
aangebracht die het 
gebruik van de vakan-
tiehuisjes door minder 
valide bezoekers verge-
makkelijkt. 
In 1990 en 1991 boekte 
men achtereenvolgens 
425 en 467 overnachtin-
gen. In 1992 waren dit 
er 386. Deze daling 
wordt toegeschreven 
aan het achterblijven 
van de winterverhuur. 
Verhuurd werd vooral 
aan instellingen voor 
gehandicapten, aan 
verzorgingstehuizen en 
aan gezinnen met 
gehandicapte gezinsle-
den. 

Vrouwen 
Op 30 november orga-
niseert het Overijsselse 
opleidings- en confe-
rentiecentrum 'Reliëf' in 
Borne een studiedag 
voor vrouwen over 'Ou-
der worden en wonen'. 
De ochtend staat in het 
teken van 'Een prettig 
huis', met een inleider 
van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en 
Ruitelijke Ordening. De 
middag staat in het te-
ken van het thema 'Pret-
tig wonen'. Toneel-
groep Frappant houdt u 
daartussen wakker. 
De enige kosten zijn uw 
eigen reiskosten. 
Voor nadere informatie: 
Reliëf, 05700-9.16.50. 
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•,Ft'llEKREET 	  

Slachtoffers toen en nu 
zaamd op straffe van de dood. Zij 
weerklinken met dezelfde drei-
ging in ieder menselijk hart dat, 
waar en wanneer ook, wordt 
blootgesteld aan soortgelijke om-
standigheden. 
Duits was van mijn officieel 
'arisch' verklaarde moeder de 
taal, die zij meedroeg gedurende 
haar vlucht en haar omzwervingen 
door de wereld. Toch bleef Duits-
land ondanks alles mijn moeder-

land. Mijn vaderland echter niet. 
Want hoewel geboren in dezelfde 
Duitse stad als mijn moeder, 
moest mijn vader niet alleen van-
wege zijn levensovertuiging 
vluchten uit zijn geboorteland,  

maar ook omdat hij bij wet als 
Jood werd aangemerkt. 
Mijn vader overleefde de decen-
nia durende emigratie, de voort-
durende ellende en angst voor het 
leven. Zelfs de drie jaren in Au-

schwitz, waar hij werd heenge-

sleept vanuit Zuid Frankrijk, over-
leefde hij - o wonder! 
En nu ik. Als kind 'in de eerste 
graad van gemengd bloed' werd 
ik tot 'schande voor het ras' ver-
klaard. Maar ook werd ik, zoals 
Hannah Arendt ooit zei, ten zeer-
ste verrijkt door alle ornzwervri-

en overlevende getuige. 
gen, als bewuste verschoppeling 

Zoals we weten neemt een kind al-
les in zich op en heeft het als toe-  

komstige volwassene de  
in 
	

1S 

mogelijk-

heid zijn ervaringen later veel-
voud terug te geven. Als kind heb 
ik ondergaan wat velen is aange-
daan. In de afgelopen decennia   

veel geld beschikbaar gesteld als 
`wiedergutmachung' voor de 

daarvoor geld beschikbaar. n we 

steeds is 
slachtoffers van toen. Nog 

Vera Freud is de perma-
nente vertegenwoordig-
ster van de International 
Humanist and Ethical 
Union bij de Unesco en 
hoogleraar in de vergelij-
kende taalkunde.. 
Deze hartekreet is een 
verkorte vertaling 
(door Erik Stibbe) van 
haar toespraak tijdens 
het Europaischer 
Humanismus-Kongresz, 
in juli van dit jaar 
in Berlijn. 
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`Historisch en geografisch gezien 
zijn we allemaal emigranten en 
vluchtelingen; het is alleen maar 
een kwestie van tijd en afstand. 
Laat mij Bertrand Russell parafra-
seren met de gedachte dat het 
denken en handelen van vrijden-
kers en humanisten is geïnspi-
reerd door liefde en wordt geleid 
door de rede. Derhalve zijn haat, 
irrationaliteit en woede, zoals re-
cent vertoond ten opzichte van 
vluchtelingen en emigranten, in 
strijd met een humanistische hou-
ding. Maar ook, hoe je het ook be-
kijkt, sociaal en economisch con-
traproduktief ten gevolge van het 
boemerang-effect dat er onvermij-
delijk uit voortkomt. 
Als humanisten uit de hele wereld 
in Potsdam bijeen, konden wij on-
mogelijk de beslissende vredes-
verdragen negeren, die daar in 
1945 getekend zijn. Vredesver-
dragen die, zoals we weten, ei-
genlijk verkapte oorlogsverklarin-
gen waren die ons achteraf op-
zadelden met een nieuwe 
vluchtelingenstroom van een om-
vang die vreemdelingenhaat wel-
haast opriep. Evenmin kunnen we 
voorbijgaan aan de consequenties 
van de militaire bezetting die 
volgde op het einde van de open 
oorlog: de aanwezigheid van 
krachten die meer aandacht had-
den voor politieke invloedssferen 
en militaire macht dan voor het 
opbouwen van een duurzame 
vrede. 
Ik ben niet vergeten hoe gelukkig 
wij toentertijd waren met de be-
vrijding van Europa, als overle-
venden, als vluchtelingen en emi-
granten die door het nazi-regime 
over de hele wereld waren ver-
spreid. Ik ben het angstaanja-
gende geluid niet vergeten van de 
stampende laarzen, de ruwe or-
ders, geschreeuwd in een 
vreemde taal, die -al dan niet ver-
staan- moesten worden gehoor- 

Ik doe echter een voorstel. La 
voor dat restant geen slachtoffers  

van toen meer zoeken, maar het be-
schikbaar stellen voor hen die van-
daag slachtoffer zijn als vluchteling 
en gedwongen emigrant.' 

 


