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Als oplettende lezer hebt 
u het waarschijnlijk al ge-
merkt: er is het een en an-
der veranderd in de vorm-
geving van Van Mens tot 
Mens. De voorpagina valt 
natuurlijk het meeste op: 
de blauwe band aan de 
linker- en onderzijde is 
verdwenen, de naam van 
het blad is nieuw vormge-
geven en de foto is flink 
vergroot. De verwijzingen 
naar de voornaamste pun-
ten uit de inhoud staan nu 
onder elkaar, aan één kant 
van het nog gevouwen 
blad. U ziet ze al voor u het 
blad uit het bandje haalt. 
En binnenin hebben we 
de rubriekstitels ook ver-
nieuwd, in dezelfde stijl 
als de naam van ons blad. 
Zeker zo belangrijk is ech-
ter, dat we zijn overge-
gaan op een iets grotere 
letter. De redactie hoopt 
daarmee veel (vooral 
oudere) lezers een plezier 
te doen. Grotere letters 
betekent ook minder 
woorden per pagina. De 
redactie moet korter 
schrijven, want meer pagi-
na's kunnen we op dit 
moment niet betalen. 
Misschien een volgend 
jaar . . . Eén oude ru-
brieksnaam is vervangen 
door een nieuwe: om nog 
duidelijker te maken dat 
'0, zit dat zo' bedoeld is 
om vragen van leden te 
beantwoorden presen-
teert Van Mens tot Mens u 
die pagina voortaan onder 
de titel ledenservice'. 
Ook het karakter van deze 
rubriek zal iets verande-
ren. De redactie zal pro-
beren ook goede tips voor 
lezers (eventueel afkom-
stig van andere lezers) 
hier een plaatsje te geven. 
Tenslotte een nieuwe 
naam: Arts Deneer-Cus- 
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ters komt de redactie ver-
sterken. Zij is werkzaam 
bij de Stichting Kinderop-
vang Humanitas en zal ons 
helpen meer aandacht te 
besteden aan de groep 
jonge ouders, die via deze 
werkstichting met Huma- 

nitas in contact komen. 
Een eerste bijdrage van 
haar hand treft u in dit 
nummer aan. De redactie 
hoopt u, als lezer, met 
deze veranderingen een 
plezier te doen. 
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Kind 

culturen 

Jefrey woont in Utrecht. 
Hij gaat naar een katho-

lieke lagere school, 
spreekt als het moet plat 
Rotterdams, speelt bij de 
junioren van een plaatse-

lijke voetbalvereniging 
en krijgt les op een 

muziekschool. Een echte 
Nederlander. Maar hij is 
geboren op Aruba, gaat 

er met zijn ouders elk jaar 
op vakantie, gaat met zijn 
familie naar salsa-feesten 

en eet moxi miti. Een 
echte Arubaan. Wat is hij 

nu precies? Jefrey is het 
schoolvoorbeeld van een 
kind dat opgroeit in twee 
culturen. Hij moet zich in 

beide staande kunnen 
houden. De vraag wat hij 

nu precies is, beant-
woordt hij door_ de rrtAte 

waarin hij 'beide-kan 
sartiensmelidii .tót iets 

nieuws. 

Tussen de tien verdiepingen hoge 
flats in de Amsterdamse Bijlmer, 
verwarmt de zaterdagmiddagzon 
een groepje spelende kinderen. 
Aan hun donkere huidskleur is te 
zien dat hun stambomen ver weg 
liggen. Dat is ook te horen. Met een 
paar donker getinte kinderen van 
een jaar of acht maak ik een praatje, 
en vraag terloops naar hun nationa-
liteit. 'Surinaams', antwoordt de 
één. 'Nederlands', zegt de ander, 
mij niet begrijpend aankijkend. Wat 
een stomme vraag, lees je in zijn 
ogen. 
Pas op latere leeftijd ontwikkelen 
kinderen benul over culturele ver-
schillen. Niet omdat mensen hier-
voor een natuurlijk bewustzijn heb-
ben, maar omdat de omgeving hen 
leert onderscheiden. Vooral de 
basisscholol speelt daarbij een 
belarigrijke i-f51.De meeste kinderen 
staan dan voor hát éerst onder een 

1 	• 
andere-regimh-gan dat van de 
ouders. De school onderwijst kinde-
rén met alleen in t41, geschiedenis, 

,1‹ 	Gc  

aardrijkskunde en rekenen, maar 
ook in wat maatschappelijk geoor-
loofd is. 
In deze fase steekt de dubbele loya-
liteit op. Op het moment dat zij zich 
in de maatschappij begeven, staan 
zij in twee kampen, die niet altijd 
verenigbaar zijn. Aanpassen aan de 
ene is noodzaak, maar zich afkeren 
van de andere is verraad. Dit kan 
grote gevolgen hebben, gepaard 
gaande met veel pijn en verdriet. 
Marsouk spreekt vloeiend Neder-
lands. Hij is slotenmaker, getrouwd 
met een Amsterdamse en heeft twee 
dochtertjes. Toen hij dertien was 
verhuisde hij in het kader van 
gezinshereniging naar Nederland. 
`Mijn vader plaatste mij op een lage-
re school', vertelt hij. 'Daar zat ik 
dan als jongen van dertien tussen 
allemaal kleine kinderen. Ik vond 
het vreselijk. Maar achteraf is het 
een heel goede zet van mijn vader 
geweest. Ik heb er goed Neder-
lands door geleerd.' 
Maar zijn integratie in de Neder- 
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Kleur 
Erkennen 
Op 8 mei organiseert 
Humanitas een conferentie 
over de multiculturele 
samenleving. De bijeen-
komst is bedoeld voor 
kader van Humanitas als 
oriëntatie op de multicultu-
rele samenleving. Het pro-
gramma is tot stand geko-
men met steun van de Lan-
delijke Federatie van Wel-
zijnsorganisaties voor Suri-
namers. 
Kleur Erkennen wordt 
gehouden op 8 mei in de 
Jaarbeurs te Utrecht. Aan-
vang om 10.30 uur. Toe-
gang vrij voor leden en 
vrijwilligers van Humani-
tas, voor zover de plaats-
ruimte toelaat voor ande-
ren f10.- Inlichtingen: Lan-
delijk Bureau Humanitas,  
telefoon 020-62.62.445 

stellingen duiken overal en in elke 
tijd op, alleen telkens in een ander 
jasje. Elke maatschappelijke veran-
dering vormt een aanslag op de cul-
tuur. Hoe heftig die ook wordt ver-
dedigd, de tand des tijds herschept 
haar. Kinderen staan aan de basis 
van elke nieuwe cultuur. Vele sla-
gen daar bij aan te haken. Voor hen 
dreigt culturele dakloosheid. 
Volwassenen kunnen kinderen hel-
pen bij hun speurtocht naar een 
nieuwe identiteit en bij het accepta-
bal maken ervan. Niet alleen uit 
mededogen, maar ook omdat zij 
daarbij meegroeien met de veran-
derende cultuur. Wie daar niet aan 
wil, raakt eenzaam en onbegrepen. 
HENK VLAMING 

landse samenleving heeft de relatie 
met zijn ouders verstoord. Hij steeg 
uit boven het ouderlijk gezag, 
omdat hij in de Nederlandse samen-
leving de weg beter begon te ken-
nen dan zijn vader. Marsouk denkt 
dat het nooit meer helemaal goed 
komt. 
Dit soort botsingen tussen eerste en 
tweede generatie allochtonen komt 
vaker voor. Buitenlanders hebben 
weinig affiniteit met Nederland. Hun 
vrienden- en kennissenkring 
bestaat voor het grootste deel uit 
landgenoten. Daar houden zij nor-
men en gewoonten uit hun moeder-
land in ere. Wie hier lang woont 
leert de weg redelijk kennen, ook al 
is dat vaker met het hoofd dan met 
het hart. Maar de scheidslijn blijft 
scherp. Op straat zijn zij Nederlan-
der, binnen de beslotenheid van de 
eigen muren niet. 
Kinderen van buitenlandse ouders 
groeien op met de sociale paradox 
van hun ouders. Maar zij onderken-
nen niet de logica van de tegenstel-
lingen. Ouders hebben echter wei-
nig andere keuze. Zij kunnen weinig 
meer dan hun kinderen opvoeden 
naar hun eigen cultuur, omdat zij 
niet bij machte zijn de Nederlandse 
culturele waarden over te brengen. 
Daarvoor ontbreekt hen affiniteit en 
inzicht. Een Algerijnse Berber in 
Nederland kent het kerstverhaal 
niet en koninginnedag zegt hem 

niets. De eigen cultuur speelt zich af 
in besloten kring. Het ontbreekt in 
Nederland aan een maatschappelijk 
draagvlak voor bijvoorbeeld een 
islamitisch feest als ramadan. 
Kinderen die leven in twee culturen 
bevinden zich tussen hamer en aam-
beeld. Ouders houden hun kinde-
ren terwille van hun eigen identiteit 
in de vertrouwde cultuur. Die biedt 
vaak niet genoeg aanknopingspun-
ten om zich in de Nederlandse 
samenleving te ontplooien Is taal-
achterstand op school weg te wer- 
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ken, heel wat moeilijker is het om 
sociale gedragscodes te adopteren. 
Soms staan elementen uit twee cul-
turen op gespannen voet met 
elkaar. Daar komt bij dat de maat-
schappelijke positie van veel bui-
tenlanders laag is. Vele bevinden 
zich qua wonen en werk in de 
onderste sociale regionen. Een 
combinatie van factoren maakt 
ouders onmachtig om hun kinderen 
in een perspectiefrijke maataschap-
pelijke richting te dirigeren. 
Kinderen tussen twee culturen zijn 
daardoor op zichzelf aangewezen. 
Zij hebben weinig voorbeelden 
waaraan zij zich kunnen optrekken. 
Zij horen niet volledig bij het ene 
noch bij het andere kamp. In het 
slechtste geval worden zij door 
beide wantrouwend bekeken. Maar 
zij moeten er wel in staande zien te 
houden. Onder die omstandigheden 
moeten zulke kinderen zich een 
eigen culturele identiteit aanmeten, 
waarmee zij maatschappelijke 
acceptatie verwerven. 
Dit probleem lijkt typerend voor 
migratie. Maar dat is het niet. Al 
lang voor de eerste buitenlanders 
kwamen, kende Nederland proble-
men door culturele tegenstellingen. 
In de jaren zestig en zeventig ver-
dween de kloof tussen stedelijk en 
plattelands, rijk en arm, kerks en 
seculier, baas en knecht. Talrijke 
studenten uit kleine plaatsen, gin-

gen in de 
grote stad 
kopje 
onder. 
Generatie-

geschillen waren in de jaren zeven-
tig gemeengoed. Kinderen uit 
streng christelijke gezinnen kam-
pen regelmatig met identiteitscri-
ses. De sociale eenwording van 
Nederland is met het nodige kabaal 
gepaard gegaan. Vaak zijn het kin-
deren die zich bevinden op het 
breukvlak van het behoud en de 
vernieuwing. Vele komen daar niet 
ongeschonden af. Het worden vol-
wassenen die zich altijd onzeker 
voelen over hun verleden. Proble-
men als gevolg van culturele tegen- 

Kinderen staan aan de basis 
van elke nieuwe cultuur 



vriendschappen in kinderdagverblijven 

`Ik ga met jou trouwen' 
'We vinden dat we het 
niet kunnen maken ze 

uit elkaar te halen. 
Daarom gaan ze 

straks met z'n vieren 
tegelijk naar de vol-

gende groep'. 
Dat zegt Mieke Dijker, 
teamleidster in Huma-

nitas-kinderdagver-
blijf De Speeldoos. 

Zij heeft het over vier 
kinderen die vanaf 

hun babytijd naar De 
Speeldoos komen en 
sinds die tijd enorm 

veel met elkaar 
optrekken. 

Een vriendschap 'in 
de dop' zou je het 

kunnen noemen en 
dit is iets dat in alle 

kinderdagverblijven 
herkenning zal 

oproepen. 

Ouders of verzorgers 
die hun kinderen naar 
een kinderdagverblijf 
brengen, laten vaak 
weten het belangrijk 
te vinden dat hun kin-
deren van jongs af 
aan in contact komen 
met andere kinderen. 
Een kinderdagverblijf 
biedt daarvoor inder-
daad volop gelegen-
heid. En daarvan 
maken de kinderen 
gretig gebruik. Dat 
begint al bij de hele 
kleine baby's. Lang 
voor ze kunnen krui-
pen of zitten spelen ze 
al met elkaars hand-
jes, samen liggend in 
de box of in wipstoel-
tjes. Het gaat dan wel-
iswaar meer om die 
bewegende handjes 
dan om het feit dat 
daarbij ook nog een 
kind hoort. Maar het 
ontdekken dat die 
andere baby leuk 
`speelgoed' is, volgt 
al heel snel. 
In De Speeldoos zitten 
in de deuren tussen 
de groepen lage 
ramen. Mieke vertelt 
dat die deuren voor 
alle baby's een enor-
me aantrekkings-
kracht hebben, vanaf 
het moment dat ze kunnen kruipen 
en zich kunnen optrekken. Aan de 
overkant zien ze immers de peuters 
en alles waar die zich zo mee bezig-
houden. Annie Klaverkamp, team-
leidster in een ander Humanitas-kin-
derdagverblijf, laat weten dat die 
aantrekkingskracht ook wederzijds 
is. In 'haar' kinderdagverblijf Bam-
bino vinden de oudste peuters en 
de kinderen in de groep van de bui-
tenschoolse opvang het een uitje, 
als ze naar de baby's gaan. 'Mogen 
we even bij de baby's kijken?' 
draait erop uit dat (vooral overigens 
de meisjes) flesjes geven, speeltjes  

aanreiken en uit alle macht probe-
ren de baby's aan het lachen te 
maken. 
Het meest intensief zijn echter toch 
de contacten tussen kinderen van 
ongeveer gelijke leeftijd. Spelen 
kinderen aanvankelijk naast elkaar, 
tegen het einde van hun peutertijd 
ontwikkelt zich het meer samen spe-
len, samen overleggen, bedenken 
en onderhandelen. 
Vriendschappen zijn wat volwasse-
nen misschien zouden noemen: 
vluchtig. Een kind heeft soms twee 
dagen een vriendje of vriendinne-
tje, is niet van diens zijde te krijgen 
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en stapt daarna gerust over naar 
een ander. Daarnaast zijn er ook 
tweetallen die langduriger veel met 
elkaar optrekken. 'Ik ben jouw 
vriendje' en 'Ik ga met jou trouwen' 
zijn uitspraken die je dan in dit ver-
band hoort. Is de een er niet, dan 
wordt hij of zij gemist maar even 
goed wordt die ochtend of middag 
lustig met andere kinderen 
gespeeld. 

Twee auto-fanaten 
Gemeenschappelijke interesses 
kunnen ook een perfecte aanleiding 
zijn tot intensief met elkaar optrek-
ken. In Bambino verblijven bijvoor-
beeld in de peutergroep twee auto-
fanaten. Sinds kort komt een 'nieuw' 
jongetje naar die peutergroep, toe-
vallig eveneens met een voorliefde 
voor auto's. Annie ziet nu dat naar 
aanleiding van die autootjes feilloos 
en probleemloos uit het tweeman-
schap een driemanschap groeit.. . 
Een kinderdagverblijf kan voor het 
ontstaan van kindervriendschappen 
voorwaarden scheppen. Zo komen 
zowel in Bambino als in De Speel-
doos de kinderen minimaal drie 
ochtenden of middagen per week. 
Dat helpt andere kinderen ook echt 
te leren kennen. Er zijn geen 'harde 
grenzen' tussen de groepen. Kinde-
ren kunnen in andere kamers bin-
nenlopen en gaan bij elkaar op 
bezoek. Verder wordt een dag niet 
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volgeprogrammeerd. De leiding is 
erop gericht de kinderen zoveel 
mogelijk zelf te laten bepalen, wan-
neer en met wat en wie ze spelen. Er 
worden door de leidsters ook geen 
duo's van kinderen 'gemaakt' of iets 
dergelijks. Kinderen worden 
bewust met rust gelaten in de keuze 
met wie ze optrekken of van wie ze 
zich ook weer terugtrekken. 
Naast de tijden waarop kinderen 
zelf uitkiezen waarmee ze bezig zijn, 
kent een dag ook vaste momenten 
om gezamenlijk iets te ondernemen. 
Zo zou je de maaltijden in De Speel-
doos en in Bambino gerust 'activitei-
ten' kunnen noemen. Kinderen zit-
ten gelijktijdig aan tafel om te eten. 
Intussen wordt gezellig gekletst en 
aan het begin of einde van dit rust-
moment worden liedjes gezongen of 
verhaaltjes en versjes verteld. Als je 
zo'n 'kring' in De Speeldoos mee-
maakt is het heel opvallend te mer-
ken hoe lang kinderen tussen de 
twee en vier jaar zich hiermee kun-
nen bezighouden. Er wordt naar 
elkaars verhalen over het hondje 
van opa en de nieuwe fiets van 
mama geluisterd. 

Liedje uitkiezen 
En als een tweejarige die een liedje 
mag uitkiezen daarbij twee minuten 
stil valt, blijft iedereen rustig zitten. 
Een van de peuters zegt dan nog 
`Ssst, zij moet even nadenken'.. . 

Zo'n sfeer van rust, elkaar de kans 
geven en ook nog je eigen verhaal 
kwijt kunnen en dat met een groep 
twee- tot vierjarigen, ontstaat echter 
niet spontaan. Annie, die voorheen 
ook in de Speeldoos werkte, vertelt 
dat zo'n kringsfeer echt moet wor-
den opgebouwd. Onderwerpen kie-
zen die de kinderen leuk vinden en 
zelf het voorbeeld geven in het lui-
steren naar elkaar. Pas na maanden 
is er sprake van een ritme en echte 
rust. En pas dan zijn voorbeelden 
als het kringetje in de Speeldoos 
meer regel dan uitzondering. In 
Bambino (dat begin vorig jaar de 
deuren opende) zijn ze inmiddels 
ook zo ver. Kinderen zitten nu aan 
tafel al lang niet meer alleen vanvve-
ge het eten maar evenzeer voor de  
gezelligheid en het gevoel van 
saamhorigheid. 
En zo is het ook goed. Want vriend-
schappen zijn heel belangrijk voor  
kinderen. 

ANS DENEER-CUSTERS 



mantas 
gl•LLulpverlening 

ter onrechte 
aang 11 	n 
Alarmerende koppen in de krant: `Humanitas 
staat vader niet toe kinderen te zien'. 'Vader eist 
contact, terwijl moeder gevangen zit'. 'Moeder in 
cel: Pa wil contact met kinderen'. Wat is waar, wat 
is onzin? Bart Groeneweg van de Humanitas 
Jeugdhulpverlening uit Den Haag is graag bereid 
een en ander toe te lichten. 

Op het moment dat de kinderen uit huis werden gehaald had 
Humanitas met het hele gezin niets te maken. Vader en moeder 
zijn gescheiden. Er zijn vier kinderen, de moeder is voogd, de 
vader toeziend voogd over (zijn) drie kinderen, het vierde kind 
heeft een andere vader. De moeder en haar nieuwe partner 
komen na een bankoverval in de gevangenis terecht, de kinderen 
worden door de politie in een pleeggezin ondergebracht. Van 
een justitiële maatregel (onder toezicht-stelling) is geen sprake. 
Humanitas krijgt eerst van het RIAGG (Regionaal Instituut Geeste-
lijke Gezondheidszorg) het verzoek het oudste kind te begelei-
den in het kader van de plaatsing in een pleeggezin. Op verzoek 
van de moeder komen daar de andere kinderen bij. Dat alles 
geheel op vrijwillige basis. Humanitas was op dat moment echter 
nog niet op de hoogte gesteld van al langer bestaande proble-
men tussen vader en moeder met de bezoekregeling. Om dat 
`even te regelen' stonden onverwacht vijf man bij Humanitas op 
de stoep. Bart Groeneweg zegt: eerst normaal overleg, daarna 
wil Humanitas het contact best tot stand brengen. In dat overleg 
behoren ook de kinderen zelf betrokken te zijn. Het oudste kind 
(12) blijkt beslist geen contact met de vader te willen, de andere 
kinderen wel. Voor twee van de kinderen, waarvan de vader toe-
ziend voogd is, heeft Humanitas het contact inmiddels tot stand 
gebracht. Gezien de hele situatie vraagt de Jeugdhulpverlening 
Humanitas Den Haag zich af of het hier gaat om een situatie, waar-
in vrijwillige hulpverlening op zijn plaats is. Daarom heeft zij de 
Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld, die uiteindelijk 
beslissen moet. Humanitas is in elk geval bereid mee te werken 
aan een oplossing, die vooral de kinderen kans biedt deze nare 
toestand zo goed mogelijk te boven te komen. 

`Ik vermaak 
mijn 
lidmaatschap 
van 
Humanitas 
aan . . 

Zo gaat dat natuurlijk niet. Het 
lidmaatschap van Humanitas is 
persoonlijk en kan niet aan bij 
voorbeeld uw erfgenamen wor-
den overgedraen. Maar het kan 
wel anders. U kunt bijvoorbeeld 
uw kinderen (als u die hebt) uit-
nodigen lid te worden. Dat zou 
een goede zaak zijn, want zo 
oeeft u de fakkel door. Zo helpt 
u mee Humanitas groter en ster-
ker te maken. 
Een vereniging als Humanitas 
heeft leden en donateurs nodig 
om te kunnen bestaan. Leden 
die samen de verantwoordelijk-
heid willen dragen voor het 
werk. Leden die eventueel zelf 
een bestuurlijke of uitvoerende 
bijdrage willen leveren. Dona-
teurs die de vereniging met een  
financiële bijdragen steunen. 
Bijvoorbeeld uw kinderen. 
Een nieuw lid of donateur aan-
melden gaat heel eenvoudig. 
Een briefkaart is voldoende. Het 
adres: Humanitas, Postbus 71, 
100 AB Amsterdam. 
Zo maken we samen Humanitas 
weer groter en sterker. Samen... 
want ti weet: 

Humanitas helpt 
mensen 
als u meehelpt 
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Uitgespuugd door de maatschappij 

Humanitas biedt 
daklozen beschutting 

Humanitas besteedt al 
jaren aandacht aan de 

opvang van dak- en thuis-
lozen. In Den Bosch staat 
het tweede sociaal pen-
sion in de startblokken. 
Dak- en thuislozen vor-
men een categorie die 
voor de hulpverlening 

moeilijk bereikbaar is. Er 
zitten veel verloren geval-

len bij. Maar Humanitas 
vindt dat zij de taak heeft 

aan deze mensen aan-
dacht te geven. Door alle 
moeilijkheden heen tel-
len de hulpverleners in 
Enschede en Den Bosch 

hun successen. Want hulp 
aan dak- en thuislozen 
heeft wel degelijk zin. 

De spanning is nog te lezen op het 
gezicht van Nico Verwer, de coordi-
nator van het Humanitas Sociaal 
Pension in Enschede. Hij vertelt 
over de bewoner die zo was door-
geslagen dat hij Nico bedreigde en 
zelfs het pension in de brand wilde 
steken. Gelukkig is dit een incident. 
Het is met een sisser afgelopen. 
Normaal gesproken is er sprake 
van een redelijke mate van rust in 
het pension, waar zo'n vijftien dak-
of thuislozen een veilig thuis heb-
ben gevonden. 
Humanitas heeft op twee plaatsen in 
Nederland een sociaal pension 
gerealiseerd voor de opvang van 
mensen die, om wat voor reden 
ook, geen dak boven of geen thuis 
hebben. Behalve het pension in 
Enschede, is er ook één in Hengelo. 
De pensions hebben als doel om 
mensen die dakloos zijn of die een 
onzeker bestaan leiden, te helpen 
bij een terugkeer naar een zelfstan-
dige plaats in de maatschappij. Zij 
rusten bewoners met maatschappe-
lijke vaardigheden en kennis uit, 
zodat zij na verloop van tijd weer 
zelfstandig een woonruimte kunnen 
gaan betrekken.  

overtuigd dat mensen die wel de 
kans krijgen om deel te nemen aan 
de maatschappelijke voordelen die 
een land als Nederland biedt, meer 
oog moeten krijgen voor de noden 
van de mens aan de andere kant 
van de lijn. Een treffend voorbeeld  

van intolerantie van de sterksten 
ten opzichte van de mensen met 
minder sterke schouders meldt 
Edie Versteeg. Dat is het protest 
van enkele buurtbewoners tegen 
de komst van het sociaal pension in 
Hengelo. Juist deze protesterende  

mensen, die door hun ervaring in 
sociale beroepen kennis kunnen 
hebben van de nood van mensen in  

minder gelukkige omstandigheden' 

willen hun directe omgeving niet  
als veilige thuishaven bieden aan 
de maatschappelijk minder 
geslaagden. 
Gelukkig geldt dat niet voor alle 
buurtbewoners. De meest directe  

buren staan positief tegenover het 
elo 

Motivatie 
Bewoners moeten ook gemotiveerd  
zijn om te werken aan de verbete- 
ring van hun situatie. Hen is een 

actieve rol toe- 
bedeeld. A15  
iemand dat nie

t  
kan opbrengen' 
krijgt hij niet ""`e  
gelegenheid om 
de plaats in te 
nemen van 
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Grondverf 
In 's Hertogenbosch staan de plan-
nen voor een sociaal pension nog in 
de grondverf. De bouwplannen lij-
ken voorlopig te worden gedwars-
boomd door de gemeente. 
Zowel Nico Verwer in Enschede als 
Edie Versteeg, coordinator van 
Humanitas Sociaal Pension in Hen-
gelo, is er van overtuigd dat het 
sociaal pension zich in de toekomst 
niet overbodig zal kunnen maken. 
Zij wijzen erop dat er in toenemen-
de mate een scheiding zal ontstaan 
in onze samenleving tussen mensen 
die meedoen en mensen die niet 
mee kunnen 
komen in onze 
jachtige, op 
regeltjes geba-
seerde maat-
schappij. 
Zij zijn er ook 
allebei van 

sociaal pension. Zowel in Heng 
als in Enschede is de beworiersca-. 
paciteit volledig benut. En vraag is 
er nog altijd. 
Niet iedereen krijgt de kans orn 

lrl 

een sociaal pension van Humanitas  

de gereedschappen te leren ken  e_ 
nen om straks zelf eigen moeilijla' 
den de baas te kunnen. 'Mensen 
mogen wel een alcohol- of ander  ar  
verslavingsprobleem hebben, aar 

dulden absoluut geen gebrull  u  
van alcohol of drugs in huis. Dat Z0  i

s  niet te hanteren zijn en bovendien  
dat onverteerbaar voor bewoners  
die grote moeite doen om zelf van  
het spul af te blijven', is de bood-

schap. 

Ilumanitas vindt 
dat zij de taak heeft 
aan deze mensen 
aandacht te geven' 



Deze Rotterdamse zwerver draagt het 
hele jaar dezelfde kleding. 
Foto: ANP 

iemand die wel zijn laatste kans op 
terugkeer in de samenleving heeft 
benut. 
Zowel in de bestaande sociaal pen-
sions als bij de plannen in Den 
Bosch, is het duidelijk de bedoeling 
dat bewoners zoveel mogelijk voor 
zichzelf zorgen. Waar dat niet gaat, 
wordt de bewoner zodanig bege-
leid dat hij of zij zich een volgende 
keer wel zelf redt. Medewerkers 
van het sociaal pension bieden de 
helpende hand bij het vinden van 
een baan of een studie. Daardoor 
komt een zinvolle levensinvulling  

dichterbij. Werk of studie leveren 
vaak zinvolle, inspirerende contac-
ten op. 
Als het kan helpen medewerkers de 
bewoners met het herstel van een 
netwerk van sociale contacten. Hoe 
steviger zo'n netwerk, hoe geringer 
de kans dat iemand weer tussen de 
wal en het schip valt. Sociale pen-
sions van Humanitas bieden dus 
heel wat meer dan alleen onderdak. 
Het woord 'pension' is eigenlijk een 
vlag die de lading niet dekt. 
Zowel Edie als Nico kunnen voor-
beelden noemen van mensen die  

via de springplank van een sociaal 
pension voor zichzelf een duidelij-
ke, eigen plek in de maatschappij 
hebben weten te bemachtigen. 
Mensen die nu begeleid of zelfstan-
dig wonen en zich heel goed kun-
nen redden. Mensen voor wie het 
een te zware opgave bleek, zijn er 
uiteraard ook. En mensen voor wie 
het na verloop van tijd toch te moei-
lijk bleek om geheel op eigen 
kracht te varen. 

Vrijwilligers 
Over de rol van vrijwilligers ver-
schillen de meningen sterk. Met 
name in Hengelo en Enschede 
heerst de mening dat vrijwilligers 
een nuttige aanvulling kunnen zijn 
op beroepsarbeid. Dat is namelijk 
zwaar en specialistisch. Medewer-
kers zijn daarom bij voorkeur 
beroepsmensen of gespecialiseer-
de vrijwilligers zoals stagiaires. In 
deze constellatie hebben vrijwilli-
gers vooral een sociale rol. Zij kun-
nen door hun aanwezigheid en aan-
dacht de sfeer in huis verbeteren, 
bijvoorbeeld door deel uit te 
maken van een kook- en eetclub. 
In Den Bosch heersen andere opvat-
tingen. Daar melden initiatiefne-
mers Sjef Kunst en Frank Roosen dat 
het hier gaat om een vrijwilligers-
project bij uitstek. Dat wordt 
gecordineerd door een beroeps-
kracht. 'Juist omdat het gaat om het 
herstellen van contacten tussen 
mensen, is dit typisch vrijwilligers-
werk', zegt Sjef Kunst. Het geplande 
sociaal pension in Den Bosch wordt 
onderdeel van een breed project 
waarin wonen en sociale contacten 
centraal staan. 
Ondanks verschillen in mogelijkhe-
den en aanpak, is er een duidelijke 
gemeenschappelijke factor bij deze 
initiatieven: de liefde en zorg voor 
de medemens die door het grootste 
deel van de samenleving niet wordt 
getolereerd. 

JEANNET VAN GANZEWINXEL 
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Grote bedrijven en instellingen hebben vaak maat-
schappelijk werkers in dienst die medewerkers 

hulp verlenen bij problemen thuis of met hun werk. 
Steeds vaker schakelen zij maatschappelijk werkers 
van buiten in. Bijvoorbeeld van Humanitas. Het gaat 

dan ook goed met de afdeling Bedrijfsmaatschap-
pelijk Werk in Rotterdam. 

Als bijdrage aan verantwoord personeelsbeleid 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 
van Humanitas succesvol 

grote bedrijven afgeroomd is, ote
e
tn  

Schuur nog genoeg mogelijIchecl,
'r- 
,--„_ 

voor de afdeling Bedrijfsinaatsci  

pelijk werk. De afdeling is  echt ire  
wel kieskeurig. Humanitas Werkt
niet mee als de aard van de  op-
drachten een uitvloeisel is van a-
sociaal personeelsbeleid. 1\-15 

gla-;  
, 

Humanitas de plooitjes mag 	n- 
strijken. Zoals die keer toen het  fn 
tract al was getekend en er 11°5i:de 
rondleiding door het bedrijf v°1  met 
In de buurt van de open bakker/.  
chemicaliën bekende de dir 
dat weliswaar niet was aange"°°:; 
dat het werk ongezond was, 
voor de zekerheid waren er toch  

maar Turken neergezet. Het ecill-

tract is ter plekke verscheurd-
Belangrijk is ook dat Humanitas '— 
Rotterdam op verschillende maat-
schappelijke gebieden actief is• 
Daardoor is veel kennis in huis ̀ fa-  e  r 
verwante terreinen. Bovendien Zit 
altijd wel een afdeling van Hurnno
tas in de buurt, zodat de maatscl't-
pelijk werker via het Humanitasnej 

werk snel op de hoogte kan zijl"' 11"; 

de sociale kaart van de desbe're-e-r  

ende regio. Humanitas pakt de vv-j, - 
ving van maatschappelijk werl(e> 

Volgens Fer Schuur en Soraya Bos, 
het duo dat leiding geeft aan de 
afdeling, willen veel bedrijven af 
van de sores rond selectie, werving 
en vervanging van maatschappelijk 
werkers. Grote bedrijven werpen 
zich liever op hun kerntaken. On-
dernemingen die worden opge-
splitst kunnen de vaardigheden en 
de kennis niet langer in huis houden 
of kunnen de continuïteit niet waar-
borgen. Ook de interne verhoudin- • 
gen binnen een bedrijf kunnen ge-
baat zijn met het 'inhuren' van maat-
schappelijk werk. Iemand van bui-
ten de onderneming kan gemakke-
lijker vingers op gevoelige wonden 
leggen dan iemand die eigenlijk een 
collega is. Humanitas biedt structu-
reel en tijdelijk bedrijfsmaatschap-
pelijk werk en voor kleinere be-
drijven 'oproep bedrijfsmaatschap-
pelijk werk'. Op maat gesneden dus. 
Daarmee levert Humanitas een bij-
drage aan een verantwoord perso-
neelsbeleid van ondernemingen. 

Kieskeurie5 
Het bedrijfsmaatschappelijk werk 
groeit. Momenteel zijn er vijf vaca-
tures. En hoewel de markt van de 
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Bij arbeid hoort begeleiding. 
Foto ANP 

ging. Hij werkt vanuit een 
bepaalde visie: eigen verant-
woordelijkheid en zorg voor 
de naasten. De bedrijfsmaat-
schappelijk werker onder-
steunt de cliënt bij het oplos-
sen van zijn eigen probleem. 
`Het zijn geen evangelisten, 
het gaat om wat ze doen', 
zegt Schuur. 
De maatschappelijk werkers 
die ergens zijn geplaatst, krij-
gen een stevige begeleiding. 
Tweemaal per maand komen 
ze naar Rotterdam. De ene 
keer voor intervisie: dan 
spreken zij met elkaar de 
voorkomende problemen 
door. De andere keer spijke-
ren ze aan cie nietnecien en 
tecnmexen van hun va.K. 

Daarnaast hebben zij indivi-
dueel werkoverleg. 

voor bedrijven grondig aan. Acqui-
sitie is een vak apart. Dat is een van 
de redenen waarom destijds is ge-
kozen voor het concentreren van 
deze werksoort in Rotterdam. Ook 
de organisatie van het werk ver-
raadt professionele dienstverlening. 
Dat vinden ook de bedrijven waar 
Humanitas voor werkt. Via mond tot 
mond-reclame is dat aantal ge-
groeid tot 28. Daarmee is Humanitas 
één van de twee grote instellingen 
op deze markt. Humanitas is niet de 
enige die op de markt van bedrijfs-
maatschappelijk werk opereert. 
Ook instellingen als GMD's, 
RIAGG's en het algemeen maat-
schappelijk werk proberen vaste 
voet te krijgen bij bedrijven. Maar 
de naam Humanitas blijkt deuren te 
openen. De naambekendheid van 
Humanitas is groot. Ondernemers 
zien Humanitas als een goede, 
onpartijdige instelling. Bij de wer-
ving van bedrijven is dat een aardi-
ge binnenkomer. 

Verdieping 
Humanitas trekt maatschappelijk 
werkers met verschillende achter-
gronden aan. Vele van hen hopen  

vast werk te vinden en voelen zich 
aangetrokken tot het bedrijfsleven. 
Niet dat ze daar allemaal een duide-
lijk beeld van hebben. Vrouwen die 
solliciteren zijn veelal uit op verdie-
ping en verbreding van hun functie. 
Veel mannen jagen een positiever-
betering na. 
Schuur en Bos kennen het profiel 
van de werkers die slagen. Ze heb-
ben de juiste opleiding en de nodi-
ge ervaring. Het zijn mensen van 
boven de veertig met een opvallen-
de levensloop, stevige persoonlijk-
heden die niet zoekende zijn. Ze 
weten waarvoor ze staan. 
`Werknemers die voor de keuze van 
VUT of pré-VUT staan, willen die 
keuze kunnen bespreken met maat-
schappelijk werkers die natuurlijk 
vertrouwen wekken. Mensen met 
relativeringsvermogen en een per-
soonlijk evenwicht. De oudere 
maatschappelijk werkers weten 
bovendien wat werken is. Ze heb-
ben het zelf gedaan.' 
Bij de selectie van maatschappelijk 
werkers speelt mee of de sollicitant 
het gedachtengoed van Humanitas 
kan uitdragen. Hij moet zich deel 
weten van een landelijke vereni- 

Invechten 
De werker heeft binnen het bedrijf 
een adviesfunctie. Hij moet zich 
daarbij continue afvragen waar de 
grenzen liggen van de eigen profes-
sionele opstelling, het belang van 
het bedrijf en dat van de werkne-
mers. De maatschappelijk werker 
moet inzicht hebben in de bedrijfs-
cultuur en zorgen dat hij betrokken 
raakt bij de beleidsvoorbereiding. 
Bij grote ondernemingen gaat dat 
meestal vanzelf. Bij kleinere moet je 
je invechten. Dat moet een werker 
wel zien zitten. Zoals hij zich ook 
bewust moet zijn dat hij een interne 
ondernemer is met een eigen win-
keltje dat geld moet opbrengen. 

Het bedrijfsmaatschappelijk werk 
van Humanitas is bereikbaar op Pie-
ter de Hoochweg 110, 3024 BH Rot-
terdam. Telefoon: 010-42.50.113 

PETER VAN AGTEREN 
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Huisdieren geven zin aan 
het leven van ouderen 

Ouderen met de zorg 
voor een huisdieren blij-
ken in het algemeen over 

meer zelfrespect te 
beschikken, beter voor 
zichzelf te zorgen, meer 

aan te kunnen, meer 
greep te houden op hun 
leven en sowieso meer 

geneigd te zijn om dingen 
te ondernemen. Er is dan 
ook alles voor te zeggen 
om mensen die op hoge 
leeftijd en ondanks hun 

eventuele eigen zorgbe-
hoefte graag een huisdier 
willen hebben of houden, 

daarbij zo veel mogelijk 
ter wille te zijn. 

Het houden van huisdieren maakt het 
leven interessanter 
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In 1990 besloot het hoofdbestuur 
van Humanitas tot een driejarig 
samenwerkingsverband met de 
Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren (Dierenbe-
scherming) en de Bond tot Bescher-
ming van Honden. Het leidde tot de 
instelling van een Landelijke Com-
missie Ouderen en hun Huisdieren 
(LCOH). Deze Commissie ging van 
start in 1991. Vrijdag 26 maart orga-
niseerde deze LCOH een bijeen-
komst voor belangstellenden uit de 
achterban-organisaties, om hen via 
enkele inleiders nog eens met 
nadruk te informeren over de bete-
kenis die het verzorgen van huisdie-
ren voor ouderen kan hebben. 

Gastspreker Frits Mertens van Het 
Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn besteedde uitgebreid aan-
dacht aan het preventie-effect van 
het houden en verzorgen van huis-
dieren op de gezondheid van oude-
ren. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond, dat het houden 
van huisdieren het leven er interes-
santer en leuker op maakt en een 
gunstige invloed heeft op het wel-
bevinden en ook op de ervaren èn 
de feitelijke gezondheid. Dit speelt 
in het bijzonder bij ouderen. Het is 
juist die zorg die enige richting en 
inhoud aan hun bestaan geeft. Het 
belangrijkste is dat hulpverleners 
en verzorgers niet te zwaar tillen 
aan allerhande te bedenken belem-
meringen. 'Waar een wil is, is een 
weg', aldus Mertens. 

Een en ander werd bevestigd door 
een bijdrage van dierenarts Lom-
mers (bekend van AVRO's Service 
Salon), die er aan toevoegde dat 
exploitanten van zorgvoorzieningen 
te weinig oog hebben voor het feit 
dat huisdieren geen dingen zijn. Het 
iemand 'gedwongen van zijn of haar 
huisdier laten scheiden' laat diepe 
sporen na. Het contact en de 
vriendschap tussen mens en huis- 
dier moeten serieus genomen wor-
den. 

Lommers waarschuwde daarbij ove-
rigens ook voor de overdrijving. 

Huisdieren zijn geen mensen. Men 
moet ze dan ook geen menselijke 
eigenschappen toeschrijven. 

Mertens stelling, om vooral niet te 
zwaar te tillen aan mogelijke belem-
meringen tot het houden van huis-
dieren in een woonzorg-voorziening  

bleek méér dan theorie. Twee 
betrokkenen bij verzorgingsteh

uis  

Park Heem in Stadskanaal verteld
en  

over wat er vanuit de praktijk alle-
maal mogelijk blijkt. Soms is het 
voor een oudere bewoners beter 
zijn hond uit te laten dan om zijn 
kamer te poetsen. Medewerkers  

leren dat inschatten, maar natuurlijk 
alleen als zij daar vanuit de leiding 
van een woonzorg-voorziening toe  
worden gestimuleerd. En dan 11°g 
gaat het niet altijd van een leien 
dakje. Vooral personeelsleden van  

de 'poetsgeneratie' zien hun er 
kuistaak nogal eens als belang111—; 
dan hun taak om oudere bewoner' 

een thuis te bieden. Niet kwaad  

bedoeld, maar niet conform het  
belang van ouderen. 
Tenslotte was er ook aandacht -v-(3°1r  
het echt niet meer zelf kunnen 11°-

1 
 - 

den en vooral zelf verzorgen van  
een eigen huisdier. De dierenti e t  
scherming in Alkmaar heeft er 
fenomeen leasehond op bedacht _ 

Ouderen die geen eigen hond 113.- 
n  

nen houden kunnen daarmee `rail n
tijd tot tijd de aanwezigheid van el
hond als huisdier krijgen. Dus W-  
de lusten maar niet de lasten. 

De inleidingen van de gastsprekers
op de LCOH-dag zullen worden 
gebundeld en aan de bezoekers  
worden toegezonden.  Anderen'T,-  
nen deze verslagbundel bestellr. 
bij het LCOH-secretariaat  te 	_ 
den, onder tel. 03487-1601. De,-.)-(-)11%- 
del gaat f 7,50 kosten. Op het 1-1`-' '- 
secretariaat is overigens ook ee

n 
i 

' 
folder verkrijgbaar over de ac t'4."A"-  _ 
teiten en actiedoelen waaraan a e  
lingen kunnen meewerken. 

MICHAEL KERKHOF 
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Het kabinet heeft de Thuiszorg forse bezuinigingen 
opgelegd: 100 miljoen tussen 1992 en 1994. In de 
grote steden worden eerdere toezeggingen over 
extra extra geld weer teniet gedaan. De voorzitter van 
de Landelijke Vereniging voor de Thuiszorg is daar 
duidelijk op tegen. Hij betoogde dat er toch al 50.000 
huishoudens op de wachtlijst staan. 

Kloppen de cijfers van de Landelijke 
Vereniging voor Thuiszorg? Dat 
wilde ook het ministerie van WVC 
graag weten en dus kreeg het 
Nederlands Instituut voor Onderzoek 
van de Eerstelijns gezondheidszorg 
(NIVEL) opdracht voor een inventari-
satie van de problematiek rond de 
wachtlijsten van alle erkende regio-
nale kruisorganisaties en instellin-
gen voor gezinsverzorging. 
Uit deze inventarisatie kwam naar 
voren dat de kruisverenigingen nau-
welijks wachtlijsten kennen. De 
gezinsverzorging echter wel. Ten 
minste 12.000 huishoudens wachten 
op hulp, terwijl een deel van de aan-
gekondigde bezuinigingen nog moet 
worden uitgevoerd. 
Uit het onderzoek bleek dat de orga-
nisaties zelf al het nodige doen om 
vraag en aanbod zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. De indicatie 
om in aanmerking te komen voor 
thuiszorg wordt scherper, de zorg 
wordt verminderd en men verwijst 
zoveel mogelijk door. Ook wordt een 
groter beroep gedaan op de zorg 
van familie, buren en vrienden, de 
zogenaamde mantelzorg. 
Het sociale aspect van de zorg wordt 
drastisch beperkt. Genoemd werden 
het schrappen van nazorgbezoeken  

aan de nabestaanden van een over-
leden cliënt, van preventieve bezoe-
ken aan ouderen en van begeleiding 
en voorlichting. De cliënt krijgt min-
der persoonlijke aandacht, er wordt 
minder gewandeld en de frequentie 
van boodschappen doen wordt ver-
minderd. De verzorging wordt 
boven het huishoudelijk werk 
gesteld en de zelfredzaamheid van 
de cliënt wordt gestimuleerd. 
Dit laatste past bij het gedachten-
goed van Humanitas. Verontrustend 
is echter dat de bezuinigingen wor-
den afgewenteld op de cliënt en de 
mantelzorg, voor zover aanwezig. 
De waarde en het belang van het in 
veel afdelingen van Humanitas geor-
ganiseerde vriendschappelijk huis-
bezoek en van de vrijwillige thuis-
zorg zullen toenemen. Evenals rouw-
begeleiding en -verwerking aan 
familieleden van overleden cliënten. 
Of de vrijwilligers alle gaten kunnen 
opvullen die de professionele thuis-
zorg achterlaat is wel de vraag maar 
nooit de bedoeling. Vrijwilligers-
werk is in de visie van Humanitas 
geen vervanging van het professio-
nele werk, maar een zinvolle aanvul-
ling daarop. 

LOES MEIJER 

Veiligheid 
Mensen worden niet graag gecon-
fronteerd met gevaren die hen 
bedreigen. Daarom zijn ook maar 
weinig mensen ontvankelijk voor 
informatie over het vermijden van 
risico's. Ouderen vormen op deze 
regel geen uitzondering. Uit 
onderzoek van de Stichting Con-
sument en Veiligheid (SCV) blijkt 
dat ouderen extra weerstand heb-
ben tegen veiligheidsvoorlichting. 
De verklaring is dat ouderen het 
treffen van veiligheidsvoorzienin-
gen nogal eens associëren met 
hulpbehoevendheid. Bovendien 
denken zij bij onveiligheid vaker 
aan allerlei vormen van criminali-
teit dan aan onveilige situaties in 
de eigen woning door ergono-
misch onverantwoorde situaties 
en materialen. Daar staat tegen-
over dat vrijwel alle ouderen die 
bij het onderzoek betrokken 
waren het afgelopen jaar in of om 
de woning een (bijna)-ongeluk 
was overkomen. Zij geven zichzelf 
daarvan meestal de schuld 
(onzorgvuldigheid) en niet de 
onveiligheid van hun woning. 
De SCV gaat nu een speciaal pro-
gramma ontwikkelen, gericht op 
een meer positieve houding 
tegenover veiligheidsvoorzienin-
gen bij ouderen. Vervolgens 
komen mogelijke preventieve 
maatregelen aan bod, waarbij de 
SCV in praktische zin tot steun wil 
zijn. 
De SCV wil bij de voorlichting 
nauw samenwerken met de oude-
renbonden. Bovendien wil ze 
gebruik maken van de mogelijk-
heden lokaal te werken door aan-
sluiting te zoeken bij de Stuur-
groep Experimenten Volkshuis-
vesting (SEV). Uiteindelijk wil de 
SCV ook onderwijsmodules over 
veiligheid ontwikkelen voor 
beroepsopleidingen voor bijvoor-
beeld gezinsverzorgsters en wijk-
verpleegkundigen. 
Opgepast: voor nadere informa-
tie: Stichting Consument en Veilig-
heid Rijswijkstraat 2, 
1059 GK Amsterdam. 
Telefoon 020-511,45.11. 
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veiligheid van de militair. Alle aanlei-
ding om voor de thuisblijvers een 
passende ondersteuning te bieden. 
Bij de Koninklijke Marine is al gerui-
me tijd ervaring met een thuisfrontor-

ganisatie. De Koninklijke Landmacht  

is onlangs begonnen met een eigen 
thuisfrontcomité. 
Bij het Korps Mariniers is vanaf het 
vertrek van de eerste shift naar Cam-
bodja in juni vorig jaar in goede 
samenwerking tussen de persone

els-

dienst van de Groep Operationele  

Eenheden Mariniers in Doorn, de 
Maatschappelijke Dienst Defensie en 
de Humanistische Geestelijke ver-
zorging een `Thuisfrontcomité Cam-
bodja' gevormd voor alle daar gele-

gerde Nederlandse militairen. Goed 
ondersteund vanuit het Korps i

s  het 

vooral een organisatie voor en door 
het thuisfront zelf, die voor steun, 
telefonische opvang, informatie door 
middel van een nieuwsbrief en de . 
mogelijkheid tot onderling contact 
zorgt. Lotgenoten, mede-thuisfrontle-
den, begrijpen immers het 

beste  wat 

zich gedurende zo'n periode v-°°r- 
doet en vooral wat het vraagt. 	.17. 
Dat het veel vraagt moge 
zijn. Op de achtergrond is dan °°.-
professionele hulpverlening v

-nurt .  

de Maatschappelijke Dienst 
nfe  sie 

en de diensten Geestelijker_r
a
zfitrten.  

ging beschikbaar. De draa 1(1- 
de motivatie van het thuisfront 11°°r 
de 'goede zaak' zijn nu doorgaans  
groot. 

en voor 
veelvuldige uitzendingen, zoals 
Men moet zich echter afvrag 

zien door de minister van Defeliale' 
de belasting voor militairen en ach-
terban niet te groot wordt. Min deer
uitzenden of meer personeel is 

A  c 
 

afweging die de politiek dan. zal in'e-

ten maken. De Humanistische 'ees  
telijke Verzorging zal in ieder g

eval
Tim 1 ; 

paraat zijn. Voor de uitgezon.den ---4- 
tair, zoals nu in Cambodja, en voor  
het thuisfront. 
Wat Giel en Sylvia betreft, 

die  /ƒ; 

in juli hun huwelijksreis in; Thai' -» 

DIS. MART C. VOGELS 
Humanistisch raadsman 
Korps Mariniers. 

`Soms moet je jezelf ergens uitnodigen' 

Vredesmissies betekenen extra 
taak Humanistisch Thuisfret 

Het zal je maar gebeuren. 
Je hebt trouwplannen 

gemaakt voor de 7 mei. 
Maar net na nieuwjaar 

krijgt je aanstaande 
bericht dat hij voor een 
halfjaar naar Cambodja 

moet. Dit overkwam 
Sylvia van der Meijden, 

tandartsassistente op de 
van Ghentkazerne in Rot-

terdam en echtgenote van 
Giel van der Meijden, 

sergeant-majoor bij de 
mariniers, geplaatst in 

Pnom Penh. 

Humanistisch raadvrouw in Cambodja 
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Sylvia: la, dat kwam als een verras-
sing. Hij zou in juni naar Cambodja 
gaan, maar het werd 26 januari. Eerst 
was er teleurstelling. Je verheugt je 
natuurlijk toch op je trouwdag, hebt 
allerlei plannen gemaakt en dat gaat 
allemaal ineens niet door. We heb-
ben besloten dan maar eerder te 
trouwen. Uiteindelijk is dat drie 
dagen voor Giels vertrek gebeurd, 
zo tussen het pakken en de vaccina-
ties door. Er moet ineens zoveel 
gebeuren in die paar weken tijd. Het 
feest geven we wel als hij terug is uit 
Cambodja. toen stond ons hoofd er 
niet naar.' 
Het verhaal van Sylvia en Giel is 
typerend voor de militair en zijn ach-
terban in deze tijd van herstructure-
ring van het leger. Snelle inzetbaar-
heid, flexibiliteit en mobiliteit zijn de 
kenmerken van de nieuw krijgs-
macht. De deelname van de VN-vre-
desmachten in het voormalige Joego-
slavië (1050 man) en Cambodja (850 
man) passen binnen de nieuwe taak-
stelling. Voor de betrokken militai-
ren zijn de veranderingen groot. 
Optreden in risicogebieden over de 
gehele wereld, veelal samenwer-
kend in multi-nationale eenheden. 
De VN-militairen moeten een grote 
verscheidenheid van taken verricht, 
van vredeshandhaving en het gewa-
pend afdwingen van vrede tot het 
medewerken aan projecten van ont-
wikkelingssamenwerking. 
Van het aanpassingsvermogen van 
het defensiepersoneel wordt veel 
gevraagd. De lange duur van uitzen-
dingen, veelal zes maanden, is voor 
veel militairen en hun gezinnen 
nieuw. En ook het thuisfront moet met 
de nieuwe situatie leren omgaan. 
Sylvia: `Het is voor mij vreemd om 
alleen te zitten. De eerste weken 
waren het moeilijkst. Alleen eten, 's 
avonds alleen zitten, alleen op visite. 
Iedereen zegt wel "kom maar op visi-
te". Maar je kunt niet alsmaar je huis 
uitlopen. Je moet het op jezelf vinden. 
Je eigen plannen maken en soms 
jezelf ook eens ergens uitnodigen.' 
Naast een langdurige tijd gescheiden 
te zijn van de partner, speelt voor het 
thuisfront de ongerustheid over de 



Visie op  
prostitutie- 

beleid 
`een aanzet' 

Als de Eerste Kamer er 
mee instemt wordt het 

bordeelverbod (250 bis 
Wetboek van Strafrecht) 

gewijzigd. Volgens de 
huidige wet is exploitatie 

van prostitutie (het hou-
den van een seksbedrijf) 

verboden. Na de wijzi-
ging mogen gemeenten 
zelf beslissen of zij bin-

nen hun grenzen seksbe-
drijven toestaan. In voor-

komende gevallen kun-
nen zij zelf eisen stellen 

aan onder andere 
arbeidsomstandigheden 

en hygiëne. 'Emancipatie 
van de prostitutie' van het 
Humanistisch Studiecen-
trum doet er een boekje 

over open. 

Met de publikatie van deze uitgave, 
levert ook het Humanistisch Studie-
centrum Nederland een bijdrage aan 
het politieke en publieke debat over 
prostitutie. Die discussie is het 
gevolg van de aanstaande wetswijzi-
ging. Een debat over prostitutie 
begeeft zich onvermijdelijk op het 
gebied van moraal en ethiek. Een 
humanistische visie kan een leidraad 
zijn voor de velen, die zich niet her-
kennen in de christelijk-moraliseren-
de visie op prostitutie. Die heeft de 
dubbele moraal hoog in het vaandel 
staan. Bovendien klinkt er een ver-
wijt door van immoraliteit naar 
andersdenkenden. 
De auteurs van Emancipatie van de 
Prostitutie stellen dat emancipatie en 
recht op zelfbeschikking van prosti-
tuées voorop staan. Prostituées moe-
ten in relatie tot exploitanten, huisba-
zen en klanten een gelijkwaardige 
positie krijgen. Vroeger stond prosti-
tutiebeleid vooral in het kader van 
overlast en zedelijkheid. Positiever-
betering van prostituées kreeg vrij-
wel geen aandacht. Toekomstig 
(gemeente)beleid zou zich niet lan-
ger richten op de openbare orde en 
het leefklimaat van de wijk, zo stellen 
de auteurs. In het nieuwe beleid 
moeten de belangen van de prosti-
tuées uitgangspunt zijn. 
Hier draven de auteurs iets te ver 
door. Prostitutiebeleid moet priori-
teit geven aan belangen van prosti-
tuées, maar tegelijk rekening hou-
den met die van buurtbewoners. 
Anders kunnen verhoudingen tussen 
buurtbewoners en prostituées esca-
leren. Dat is zeker niet in het belang 
is van prostituées. 
Legalisering van prostitutiebedrijven 
biedt ruimte voor een bedrijfsvoe-
ring met optimale arbeidsvoorwaar-
den. In Emancipatie van de Prostitu-
tie is nader uitgewerkt hoe dit vorm 
kan krijgen. Het aardige aan de plan-
nen voor het 'kleinschalig prostitutie- 

bedrijf' is dat die in handen zouden 
moeten liggen van een stichting. 
Winst zou gebruikt moeten worden 
voor de verbetering van de maat-
schappelijke en juridische positie 
van prostituées. 
Het ontbreekt de auteurs niet aan 
ideeën. Maar ik was teleurgesteld 
over de onderliggende filosofieën. 
De vraag over hoe prostitutie moet 
worden beoordeeld, beantwoorden 
de auteurs uitsluitend vanuit het per-
spectief van de prostituées. De keuze 
voor individuele vrijheid en toleran-
tie leidt er weliswaar toe dat huma-
nisten hen niet kunnen veroordelen. 
Maar prostituées worden vervolgens 
vrijwel op één lijn geplaatst met 
croupiers, tabakshandelaren en slij-
ters die gokverslaafden, long- en 
leverpatiënten creëren. Aan de 
betrokkenheid en positie van prosti-
tuanten is vrijwel geen aandacht 
besteed. De vraag naar prostitutie 
zou een gevolg zijn van het niet altijd 
beschikbaar zijn van vrouwelijke 
partners. Die gedachte is wel erg 
achterhaald. De meeste mannen 
bezoeken prostituées omdat zij dat 
spannend of leuk vinden. De auteurs 
menen dat prostituanten in zedelijk 
opzicht laakbaar zijn, als zij handelen 
uit eigenbelang ten koste van ande-
ren. Prostitutie gaat juist vaak ten 
koste van een deel van de prosti-
tuées. Weinig prostituanten staan er 
bij stil dat prostituées soms onder 
erbarmelijke omstandigheden wer-
ken. 
De ideeën over een meer humanis-
tisch prostitutiebeleid worden niet 
gedragen door een duidelijke filoso-
fie en lopen daardoor het gevaar in 
de praktijk te verzanden. Vraagstuk-
ken omtrent moraal en prostitutie zijn 
complex. Ik hoop dat 'Emancipatie 
van de Prostitutie' slechts een aanzet 
wil geven voor het ontwikkelen van 
een humanistische visie op de plaats 
van prostitutie in de samenleving. 

LUCIE VAN MENS 
Dr L.P.M. van Mens is historica/bedrijfskundige. Zij promo-
veerde in 1992 op een onderzoek naar het management, de 
organisatie en arbeidsverhoudingen in seksclubs en privéhui-
zen (Prostitutie in Bedrijf, Eburon Delft. 1992). Zij is lid van de 
begeleidingscommissie van Prostitutie Maatschappelijk Werk 
van de Vereniging Hurnanitas in Rotterdam. 
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Communicatie 
in de forensentrein 

Laatst stapte ik in Amster-
dam in een volle trein. 

Tot mijn verbazing zag ik 
voor één van de ramen 

van een coupe een gor-
dijntje hangen. Op het 
kleine tafeltje voor het 

raam lag een heel klein 
tafelkleedje. Daarop 

stond een plant in een 
pot. Een waxinelichtje 
maakte de bijzondere 

sfeer compleet. 

Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik of 
ik naast de vermoedelijke eigenaar 
van deze atributen mocht plaatsne-
men. Of moest ik toeslag betalen? 
`Nee hoor', luidde het vriendelijke 
antwoord, 'neemt u plaats. Wilt u 
koffie?' 
Hiermee was het begin van een 
gesprek gelegd. De man haalde uit 
zijn tras een thermoskan en twee 
bekers. Hij schonk dampende koffie 
in. 
'U zult wel veel bekijks hebben', zo 
begon ik. 'Hoe reageren de mensen 
als zij dit zien?' 
`Heel verschillend', antwoordde de 
reiziger. 'Maar die reacties zijn pre-
cies de reden waarom ik dit doe. Ik 
ben die saaie sleur in forensentrei-
nen namelijk zat. Mensen zitten 
maar en wisselen amper een woord 
uit. Als je pech hebt, zit er naast je 
iemand met een walkman. Het enige 
dat ik dan van die persoon hoor is 
een irritant sissend geluid, afgewis-
seld met hoge tonen. Veel mensen 
verstoppen zich achter hun krant. 
Als ik dan aankom en goedemorgen 
wens, grijpen mensen robot-achtig 
naar hun treinkaartje. Zij zijn er zo 
aan gewend dat alleen de conduc-
teur nog groet, als aankondiging 
van zijn verschijnen. Er zijn conduc-
teurs die erop staan dat ik mijn spul-
len allemaal weghaal. Het zou sto-
rend zijn voor de passagiers, zeg- 
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gen ze dan. Wat een vreselijk over-
spannen reactie. De meeste mede-
reizigers glimlachen naar mij. Maar 
zij durven over het algemeen niet 
naast mij te gaan zitten. Ze denken 
zeker dat ik gestoord ben. Mensen 
die vragen waarom ik dit doe, daar- 

`De meeste 
passagiers 

lachen me toe, 
maar durven 

niet naast 
mij te gaan 

zitten.' 

mee heb ik het leukste contact • . in 
Zulke personen interesseren zich  

si irae- 
andere mensen. Maar helaas 
resse in de medemens tegenwoor- 
dig een schaars goed. Zeker in  een 

 

forensentrein.' 

JAAP BOSSCHA 



Het gat in de WAO 
De WAO is sinds 1967 de 
arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor werkne-
mers. Op grond van deze 
wet krijgt iemand, die 
arbeidsongeschikt is 
geraakt, naar de mate van 
zijn arbeidsongeschiktheid 
een bepaald percentage -
maar maximaal zeventig 
procent- van zijn laatstver-
diende loon uitgekeerd. 
Maar wie na 25 januari vol-
gend jaar in de WAO 
terecht komt, krijgt te 
maken met een nieuw uit-
keringsstelsel, waarin de 
uitkeringen lager zijn; 
afhankelijk van leeftijd en 
salaris kan die uitkering 
dalen tot zelfs dertig pro-
cent van het laatstverdien-
de loon. Het verschil tussen 
de oude en de nieuwe uit-
kering wordt het gat in de 
WAO genoemd. Hoe ont-
staat dat gat en hoe kan het 
gedicht worden? 

Voor wie blijft de oude 
regeling gelden? 
Als de nieuwe wet in wer-
king treedt (naar verwach-
ting op 1 juli 1993) valt 
niet iedereen automatisch 
onder het nieuwe uitke-
ringsstelsel. De volgende 
werknemers blijven recht 
houden op een uitkering 
volgens het huidige stel-
sel: 
- arbeidsongeschikten die 
op de datum van inwer-
kingtreding van de nieu-
we wet een WAO-uitke-
ring hebben; 
- werknemers die vóór of 
op 25 januari 1993 ziek 
zijn geworden, op de 
datum van inwerkingtre-
ding nog steeds ziek zijn 
(en tussendoor niet langer 
dan een maand hersteld 
zijn geweest) en aanslui-
tend een WAO-uitkering 
krijgen; 
- alle WAO-ers die op de 
datum van inwerkingtre-
ding een uitkering heb-
ben en na die tijd weer 
aan het werk gaan, krijgen 
-als zij ooit opnieuw 
arbeidsongeschikt wor-
den- een uitkering op 
grond van de oude rege- 

ling. Maar wie in het verle-
den een uitkering heeft 
gehad en inmiddels volle-
dig hersteld is, valt bij 
nieuwe arbeidsonge-
schiktheid onder de nieu-
we berekeningswijze. 

De nieuwe regeling. 

Voor ieder die na 25 janu-
ari 1993 ziek wordt, geldt 
dus in beginsel de nieuwe 
regeling. Evenals nu ont-
staat pas recht op een 
WAO-uitkering, wanneer 
na één jaar van ziekte een 
arbeidsongeschiktheid 
van tenminste 15% wordt 
vastgesteld. En net als bij 
de huidige WAO hangt de 
hoogte van de uitkering af 
van: 
-de mate van arbeidson-
geschiktheid; 
-de hoogte van het loon, 
dat vóór de arbeidsonge-
schiktheid werd verdiend 
(het laatstverdiende loon). 
Het verschil met de huidi-
ge WAO-uitkeringen zit in 
een onderscheid dat voor-
taan gemaakt wordt tussen 
twee perioden: 

- WAO-uitkering eerste 
periode (zgn. loonder-
vingsuitkering) 
Bij volledige arbeidsonge-
schiktheid bedraagt de 
uitkering evenals nu 70% 
van het laatstverdiende 
loon (met een max. van 
f 286,84 bruto per dag). 
Bij gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid ligt de 
WAO-uitkering evenredig 
lager. Anders dan nu ech-
ter is de duur van de uitke-
ring in de eerste periode 
beperkt. Die hangt af van 
de leeftijd waarop de 
betrokkene voor een 
WAO-uitkering in aanmer-
king komt en varieert van 
0 tot 6 jaar. Zo hebben 
mensen die jonger zijn 
dan 33 jaar op het moment  

dat zij voor een WAO-uit-
kering in aanmerking 
komen, in het geheel geen 
recht op zo'n loonder-
vingsuitkering. Zij komen 
direct voor een zgn. ver-
volguitkering in aanmer-
king. Wel hebben zij 
evenals iedere andere 
WAO-er, voorafgaande 
aan deze uitkering, recht 
op een jaar Ziektewet-uit-
kering van 70% van het 
laatstverdiende loon. Is 
men echter 33 jaar of 
ouder bij aanvang van de 
WAO, dan ontvangt men -
afhankelijk van de leeftijd 
- gedurende een periode 
oplopend van een half tot 
ten hoogste 6 jaar een 
loondervingsuitkering van 
70% van het laatstverdien-

de loon. Komt men op zijn 
59ste in de WAO terecht, 
dan behoudt men die uit-
kering tot zijn 65ste jaar. 

- WAO-uitkering tweede 
periode (vervolguitkering) 
Aansluitend op de WAO-
uitkering eerste periode 
heeft de WAO-er recht op 
een vervolguitkering wan-
neer er nog steeds sprake 
is van arbeidsongeschikt-
heid. Deze uitkering kan 
doorlopen tot het 65ste 
jaar. De vervolguitkering 
bestaat in geval van volle-
dige arbeidsongeschikt-
heid slechts uit 70% van 
het minimumloon (AAW-
uitkering) plus een aan-
vulling. Hoe ouder men is, 
hoe hoger de aanvulling. 
Bij deze vervolguitkering 
wordt niet gekeken naar 
het eventuele inkomen 
van de partner of naar het 
eventuele eigen vermo-
gen (zoals een eigen huis). 
Zolang de arbeidsonge-
schiktheid voortduurt, 
loopt ook de vervolguitke-
ring door, uiterlijk tot het 
65ste jaar. De uitkering 
wordt in beginsel aange- 

past aan de ontwikkeling 
van het loonniveau. 

De pijn van de nieuwe 
WAO zit in de vervolguit-
kering. Het verschil met 
de loondervingsuitkering 
van de eerste periode laat 
soms een gapende kloof 
zien. 
Een voorbeeld: Een 38-
jarige werknemer met een 
inkomen van 50.000 gul-
den die volgend jaar in de 
WAO belandt, krijgt een 
uitkering van 26.697 gul-
den per jaar. Onder de 
oude regeling bedraagt 
zijn uitkering tot aan zijn 
65ste jaar 70% van zijn 
huidige inkomen, dus 
35.000 gulden. Een nade-
lig verschil van 8.303 gul-
den, het WAO-gat. 
Verzekeraars staan klaar 
om in dat gat te springen. 
Ook bedrijfsverenigin-
gen, het GAK en vakbon-
den willen iets onderne-
men. Met name de vak-
bonden maken zich in 
CAO-onderhandelingen 
sterk om het WAO-gat col-
lectief te repareren. Voor 
een individuele arbeids-
ongeschiktheidsverzeke-
ring gelden wel andere 
voorwaarden dan voor 
een collectief gesloten 
verzekering. De premies 
zullen bijvoorbeeld hoger 
zijn en elke aanvrager zal 
een medische keuring 
moeten ondergaan. 
Werknemers die uit onze-
kerheid een individuele 
verzekering willen afslui-
ten, doen er daarom goed 
aan eerst na te gaan welke 
pogingen worden onder-
nomen om een collectieve 
voorziening te treffen. Het 
verdient aanbeveling om 
in een persoonlijk contract 
een ontbindende voor-
waarde te laten opnemen 
over beëindiging van de 
verzekering bij opneming 
in een collectief contract 
en teruggave van de pre-
mie wanneer de collectie-
ve verzekering met terug-
werkende kracht ingaat. 

TON VAN DEN BRINK 
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die bellers op het spoor 
zet hoe men met klachten 
zou moeten omgaan. Het 
nummer is 06 - 35034060. 

Privacy 
Onlangs nam oud-kamer-
lid Dien Cornelissen 
afscheid als voorzitter van 
de Nederlandse Vereni-
ging voor Verpleeghuis-
zorg. Zij deed dit niet zon-
der kritische woorden. 
Regerend Den Haag praat 
over modernisering van 
de zorgsector, maar werkt 
vanuit verouderde opvat-
tingen. Verpleeghuizen 
met nieuwbouwplannen 
waarin wordt aangestuurd 
op één- en tweepersoons-
kamers krijgen van WVC 
het verzoek om daar vier-
persoonkamers van te 
maken. Pleegzorg behoe-
vende ouderen zijn blijk-
baar te oud voor privacy. 
Maar ook voor mensen in 
een dergelijke situatie is 
privacy belangrijk, aldus 
mevrouw Cornelissen. Zij 
attendeerde tevens op het 
toenemend gebrek aan 
plaatsen in verpleeghui-
zen. Als er niet snel een 
capaciteitsuitbreiding 
plaatsvindt, dan leidt het 
onvermijdelijk tot kwalita-
tief slechtere zorg. 

IMP(VAN STOF 
Naar Rusland 
Voorafgaand aan het 
congres van Europese 
Humanisten in Berlijn 
(24-31 juli) organiseert 
reisbureau Intratravel 
een excursie naar Sint 
Petersburg, Novgorod 
en Moskou. In Moskou is 
een hele dag gereser-
veerd voor een ontmoe-
ting en discussie met 
leden van 'Ethical Dialo-
gue', het Russische lid 
van de International 
Humanist and Ethical 
Union. De reis eindigt in 
Berlijn, net op tijd voor 
de oprichtingsvergade-
ring van het nieuwe 
Humanistisch Verbond 
van Duitsland. Wie aan-
sluitend aan het congres 
wil deelnemen blijft in 
Berlijn, de anderen vlie-
gen 30 juli terug naar 
Amsterdam. 
Voor nadere inlichtin-
gen: Intratravel, tel. 
020-662.44.26, fax 020-
664.82.01 of G.M.Holler-
man-Bytel, tel. 020-
685.15.33. 

Melle op TV 
Ooit mocht het werk van 
schilder Melle van 
kunstpaus Sandberg 
niet in het Stedelijk 
Museum worden geëx-
poseerd. Dertien jaar 
later kreeg Melle een 
koninklijke onderschei-
ding. Was Melle veran-
derd? Nee, Nederland 
was veranderd. In 
landschappen waar 
niemand van weet' ver-
telt de Humanistische 
Omroep over het leven 
van deze controversiële 
kunstenaar en laat veel 
van zijn werk zien. Bij 
de bioscooppremière 
van deze documentaire 
was de kritiek zeer 
lovend. de uitzending is 
vrijdag 7 mei, van 
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22.50-23.50 uur op 
Nederland I. 

CDA-pleidooi 
Volgens krantenberich-
ten pleit het Amster-
damse CDA-gemeente-
raadslid Corry Welte-
vreden voor uitbreiding 
van het vrijwilligers-
werk. Er zou geld moe-
ten komen voor de aan-
stelling van speciale 
consulenten, die het 
'activeringswerk' bin-
nen hun eigen achter-
ban (de Hervormde of 
Katholieke kerk, Huma-
nitas of bijvoorbeeld 
Islamitische groeperin-
gen) kunnen aanpak-
ken. Zij is van mening 
dat mensen eerder be-
reid zullen zijn zich als 
vrijwilliger in de zetten 
als zij binnen hun eigen 
kring worden aange-
sproken op maatschap. 
pelijke en sociale pro-
blemen dan wanneer 
die vraag van elders 
komt. Voor deze taak 
wil zij per consulent 
ongeveer een ton per 
jaar uittrekken. Huma-
nitas heeft in Amster-
dam twee deeltijd-con-
sulenten, waarvan één 
speciaal voor onder-
steuning van de Praat-
lijn voor Ouderen en 
één voor het vrijwilli-
gerswerk. 

België. Nederland bevindt 
zich volgens de cijfers uit 
1990 in de middenmoot. 
Maar ook binnen landen 
zijn er opmerkelijke ver-
schillen. Sommige regio's 
zijn duidelijk rijker dan 
anderen. De gebieden 
rond Brussel, Hamburg en 
het Ile-de France scoren 
25 procent boven het 
gemiddelde BNP per 
hoofd van de bevolking. 
Eurostat constateert dat 
welvaartsverschillen, met 
name op nationaal niveau, 
minder groot aan het wor-
den zijn. 

Betrekkelijk nut 
Volgens sociaal genees- 
kundige prof.dr. D.Post zal 
een groot deel van de hui- 
dige welzijnszorg bij een 
toetsing op werkzaamheid 
en doelmatigheid door de 
mand vallen. Diverse 
behandelingen in de 
medische sector hebben 
weinig of geen effect. 
Soms dragen die zelfs bij 
aan het ziektebeeld van 
patiënten. Professor Post 
is dan ook voorstander 
van meer aandacht voor 
de praktische opbrengst 
van behandelingen. Dat 
zou een belangrijke bij-
drage aan een betere 
beheersing van kosten in 
de gezondheidszorg kun-
nen betekenen. Post is 
overigens niet de enige 
die vraagtekens bij de 
effectiviteit van veel 
medisch handelen plaatst. 
Zo bracht onderzoek in de 
Verenigde Staten in 1970 
aan het licht dat halsslag-
aderoperaties om herse-
ninfarcten te voorkomen 
geen duidelijk effect had-
den. Toch bleef men deze 
operaties jaren later ge-
woon op grote schaal uit-
voeren. 

Nationale 
gezondheidstelefoon 
Met klachten over een 
medische behandeling 
door huisarts of specialist 
kan men voortaan terecht 
bij de Nationale Gezond-
heidstelefoon. Het betreft 
een 06-voorlichtingslijn 

Welvaartspreiding 
Recente cijfers van het 
Europese onderzoeksbu-
reau Eurostat leren het 
welzijnsniveau tussen de 
diverse Europese lidsta-
ten flink verschilt, gemen-
ten naar bruto nationaal 
produkt (BNP) per hoofd 
van de bevolking. In 1990 
bleek Luxemburg het rijk-
ste EG-lid. Op de voet 
gevolgd door Duitsland, 
Frankrijk, Denemarken en 



25 jaar Hobby TO 
22 maart werden in Hoogeveen de heren Jansen, 
Mulder en Zwiers door de Afdeling Zuid Drenthe 
van Humanitas in het zonnetje gezet. Zij zijn de 
mede-initiatiefnemers van de Hoogeveense mani-
festatie 'Hobby 70'. Dat betekent dat ze nu al 25 
jaar actief zijn bij het organiseren van deze hobby-
beurs. Naar het voorbeeld van de permanente ten-
toonstelling Gouden Handen biedt 'Hobby 70' 
mensen de gelegenheid het resultaat van hun nut-
tig bestede vrije tijd te exposeren. Dit inspireren-
de initiatief levert bovendien geld op voor goede 
doelen en voor afdelingsactiviteiten. De 'Hobby 
70' wordt door een werkgroep van Humanitas Zuid 
Drenthe georganiseerd in alle 'even' jaren. Dus 
ook weer in 1994. 

Rouwbegeleiding 
De Werkgroep Rouwbe-
geleiding Leeuwarden 
is een samenwerkings-
verband van het Huma-
nistisch Verbond en 
Humanitas in Leeuwar-
den. Een helder ge-
schreven en verzorgd 
uitgevoerde vouwfolder 
vertelt de lezer precies 
wat de werkgroep te 
bieden heeft. Het gaat 
om twee zaken: per-
soonlijke gesprekken 
èn groepsgesprekken. 
Bij de persoonlijke ge-
sprekken biedt de 
werkgroep rouwenden 
door vrijwilligers gege-
ven hulp en steun bij het 
verwerken van onder-
vonden verlies. Bij 
groepsgesprekken, de 
organisatie en begelei-
ding van dergelijke ge-
sprekken. De rouwbe-
geleiding staat open 
voor iedereen, jong of 
oud en van uiteenlopen-
de cultuur en/of levens-
beschouwing, die een 
persoonlijk verlies lijdt 

Eerste steen 
Twee bewoners van de 
Haagse Spoorwijk heb-
ben op 19 maart de eer-
ste steen gelegd voor 
een nieuw wooncen-
trum voor verstandelijk 
gehandicapten. Het bij-
zondere van dit centrum 
is dat het is ontstaan op 
initiatief van de wijkbe-
woners zelf. Humanitas 
zorgt voor vorm en in-
houd. De woningbouw-
vereniging VZOS zet er 
een gebouw van drie 
etages voor neer, met in 
totaal 18 zelfstandige 
appartementen. Iedere 
etage heeft een ge-
meenschappelijke 
woonkamer en een 
ruime keuken. Zij zijn 
bestemd voor mensen 
vanaf 18 jaar met een 
verstandelijke beper-
king, die bij het dage-
lijkse leven en wonen 
enige hulp en begelei-
ding nodig hebben. De 
bewoners bepalen zelf 
in hoeverre hulp nood-
zakelijk is en zijn vrij 
om al dan niet aan door 
Humanitas ge-
organiseerde groepsac-
tiviteiten deel te nemen. 
Naar verwachting zullen 
de eerste bewoners in 
augustus hun apparte-
ment kunnen betrek-
ken. 

Bioscoopbezoek 
Humanitas en het Huma-
nistisch Verbond in Rot-
terdam geven sinds kort 
samen Binding uit, een 
plaatselijk ledenblad. 
Onderwerpen zijn inte-
ressant voor leden van 
beide organisaties. Het 
tweede nummer van 
Binding (van maart-
april) attendeert de 
lezers op het bestaan 
van de bioscoopbezoek-
groep. Eens in de veer- 

tien dagen verzamelen 
de deelnemers zich 
omstreeks zeven uur 's 
avonds in het cafége-
deelte van bioscoop 
Lantaren/Venster om 
een keuze te maken uit 
de (meestal drie) films 
van die avond. Na 
afloop is er een gezellig 
samenzijn. De groep is 
inmiddels gegroeid tot 
zo'n zestien trouwe 
deelnemers. Maar er is 
natuurlijk plaats voor 
meer. Voor meer infor-
matie: 010-404.91.48 of 
010-467.39.12. 

Transsexuelen 
Ook Humanitas Den Haag 
biedt nu begeleiding aan 
Transsexuelen. De vrijwil-
ligers, allen zelf (ex)trans-
sexueel, bieden hulp en 
gelegenheid tot onderling 
contact aan mannen en 
vrouwen met transsexuele 
gevoelens. Zij zijn voor dit 
doel getraind door de lan-
delijke deskundige van 
Humanitas op dit terrein, 
Petra Kiene. Den Haag 
heeft een telefonische 
hulpdienst transsexuelen 
en een maandelijkse soos. 
Die kent een huiselijke 
sfeer van gezellig samen-
zijn van lotgenoten met 
vrienden en familieleden. 
Bezoekers wisselen infor-
matie uit en geven elkaar 
zo nodig steun. Van de 
telefonische hulpverle-
ning maken vooral Men-
sen gebruik, die al dan 
niet ten gevolge van hun 
transsexuele gevoelens in 
een sociaal isolement ver-
keren. De soos trekt voor-
al bezoekers die aan het 
begin of middenin het 
transsexuele proces 
staan. 
Het project wordt finan-
cieel mogelijk gemaakt 
door Humanitas en de 
gemeente Den Haag. 
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door overlijden. Kern 
van de rouwbegelei-
ding in Leeuwarden is, 
het bieden van een mo-
gelijkheid om de ver-
lieservaring met ande-
ren te delen. 

Gedetineerden 
In Arnhem leidt huma-
nistisch raadsvrouw 
Anita Witten elke maan-
dagavond van half ze-
ven tot acht uur een ge-
spreksgroep van gede-
tineerden in het huis 
van bewaring De Berg. 
Tien tot twaalf mensen 
die zich tot het humanis-
me aangetrokken voe-
len komen dan bij el-
kaar en praten over le-
vensbeschouwelijke on-
derwerpen. Mevrouw 
Witten doet dit werk nu 
in haar eentje. Zij wil 
graag samenwerken 
met vrijwilligers om 
samen de groep te 
begeleiden. Zij is be-
reikbaar via het tele-
foonnummer 085-
42.51.41, toestel 267. 
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