
Ledenorgoon Humonitos 
40ste jaargang 1992 

Oktober nummer 5 
ialigiVai ENE MOM ~N 11•11.11 1111~ all". MIMI Mit MINI. 

Ma ~N ~I Ma MEM ~I la MEM Miam I/ ~E MIMI OM •12~ 
■eill• MI MEM 111~ OM" MOM MI MEI ~NIM ~B 
aa~ 	 MI/~11~11111.1~11~111W 
▪ MEM CID MEM eleMe ~BI WIM_ ~OME MII"~1 
▪ ZIMM MEM WIED/Wiffill"11~~ ~OP IMINI 011 

MEM Ernial IE MEM WIE* OIRIMIM ~IBM 1.11111 
IMINS MEM Ia 11~11 	 ~II ~la MelarM MEM 

▪ 1"111111/111i WIM la MEM" OB ~1~ III ~ME Wi 
M 	MI MOM ~Wi 0111• 
lei 11111111~1~~1111111May

mn
llINWeleteL 

'II MIMI ~ia
•

WIM  11~1 ai NOM 	 OOM ~MI 
~ab  •••••~11•1•.~ 	 glitosiji~iimine 

BMI 
cm, ~Ba 

MIM III~1111111~11~~11 
•• wr

imear
•M rj

e
ler

e 
 • 

mam 
CIMINI affilM 	MEM 

niblinthe:•k 
Univer2iteit %oor harausistlek 
Van Asch van Wijckskade 28 

35 12 VS l terecht 
Telefoon 030 - 312674 

VAN 
MENS 

TOT 
MEN 

Hulp aan gevangenen OUDEREN OP STRAAT? 
WOONZORG IN DE KNEL 

D wondere wereld van 
de kinderte' efoon 

 

Thuiszorg veert op 

 



Op deze pagina ruimen 
:'.-ij graag ruimte in voor 

de mening van onze 
lezers. Dat betekent 
niet, dat wij die altijd 

onderschrijven. 
De inhoud van de 

brieven waarvan wij ons 
het recht voorbehouden 

die in te korten - blijft 
geheel voor rekening 

van de inzenders. 

II‘ECDUD 	 pag 

Wonen en verzorging 
Modern wonen in Zeeland 
Jeugdhulpverlening 
Kindertelefoon 

3,4 
5,6 

7 
8, 9 

Gevangenisproject 10,11 
Thuiszorg in de praktijk 12,13 

Stand rond de HSHB 14 

Jaarvergadering (AVA) 15 

Deventer helpt zuiden 16 

0 zit dat zo 17 

Stad en land 18 
Kort van stof 19 

Hartekreet 20 

Aan de hand van de index 
voor de gezinsconsumptie 
wordt de contributie voor 
Humanitas om het jaar `bijge-
steld'. In de praktijk betekent 
dat vrijwel altijd: verhoogd, 
want de inflatie gaat voort. 
De nieuwe jaarbedragen zijn 
voor 1993 en 1994: 

voor een gewoon lid: f 30.50 
voor twee leden op één adres 
f 35.50 
voor een lid van 18-23 jaar 
f 11.50 
voor een donateur f 32.50 

Voor instellingen is het 
donatiebedrag gehandhaafd 
op ten minste f 300.- per jaar. 
Wie van alle zorgen over 
contributieverhogingen af wil 
zijn kan dat regelen door 
éénmaal 15 x het jaarbedrag 
te betalen. Een lid dat ten 
gevolge van zijn of haar 
persoonlijke omstandighe-
den niet in staat is de normale 
contributie te betalen kan 
(via de ledenadministratie) 
contributieverlaging aanvra-
gen bij de penningmeester. 
Overigens gaat het met de 
hierboven genoemde bedra-
gen over de minimum bijdra-
ge aan de vereniging. Het 
staat uiteraard iedereen vrij  

Boelie Couwenberg 

méér te geven. Nieuwe leden 
die zich aanmelden tussen 1 
oktober en 31 december 
betalen over het lopende jaar 
geen contributie. 
Van de contributies voor 
Humanitas gaat 55 procent 
naar de afdelingen en 10 pro-
cent naar de gewesten. De 
overige 35 procent staat ter 
beschikking van het hoofd-
bestuur, onder andere ter 
financiering van de ledenad-
ministratie en van Van Mens 
tot Mens. 

Indo's 

Het interview met mevrouw 
Couwenberg in het vorige 
nummer van Van Mens tot 
Mens laat mij niet los. Ik moet 
reageren, hoewel ik dat 
moeilijk vind. Ik wil namelijk 
geen afbreuk doen aan de 
uitspraken van mevrouw 
Couwenberg. Als Indische 
zijn haar gevoelens voor mij 
herkenbaar. Ik heb ze ook 
gehad en ik realiseer mij dat 
ik van sommige nooit los zal 
komen. Maar ik vind het 
onjuist als de indruk ontstaat 
dat alle Indo's in Nederland 
zich ontheemd voelen en lij-
den in stilte. Er is een grote 
groep Indo's die Nederland 
als tweede vaderland heb-
ben geaccepteerd. Juist nu 
wij dagelijks worden gecon-
fronteerd met het leed van 
zovelen die uit hun land wor-
den verdreven, denk ik 
steeds terug aan de manier 
waarop wijzelf indertijd wer-
den opgevangen door 
Nederlanders die na de oor-
log ook nog maar weinig bez-
aten. Daarna was het een uit-
daging om uit niets weer een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
Natuurlijk zijn er mensen die 
ons als tweederangs burgers 
beschouwen. Maar er zijn 
veel meer mensen voor wie 
je huidskleur en je afkomst 
onbelangrijk zijn. Die beoor-
delen ons alleen als mede-
mens. 
Veel IndoO's, waaronder ikz-
elf, hebben geluk gehad. Wij 
hebben de kans gekregen 
om een goede plaats in de 
samenleving te vinden. 
Heimwee naar Indië zal er 
daarbij altijd blijven. Het stuk 
proza van mevrouw Couwen-
berg heeft mij getroffen. In 
ons park staat een verplante 
boom, die het jaren moeilijk 
heeft gehad. Het leek alsof hij 
zou sterven. Maar nu lijkt hij 
het toch te redden. Wij hopen 
dat er een mooie, krachtige 
boom zal groeien. 

N. Westerhof-Lemmens 
De Bilt 
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Kabinet morrelt aan huursubsidie 

Wonen en verzorging 
moeten scheiden 

Foto: ANP 
De overheid wil zorgbehoeven-

de ouderen een lelijke streek 
leveren. Zij wil stappen nemen 
om een eind te maken aan het 

wonen van zorgbehoevende 
ouderen buiten verzor-

gingsinstellingen. Geheel in 
strijd met haar eigen beleid. 

Want daarin wordt immers al een 
aantal jaren het zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, ook bij zorg-
behoevendheid, gepropageerd. 

Maar een kniesoor die daar op 
let. In het politiek metier wordt 

een vierkant wel meer tot cirkel 
verklaard. Het duurde even voor-

dat het tot de bij wonen en zorg 
van ouderen betrokkenen door-
drong. Toen was het ook meteen 
goed raak. Van alle kanten kwa-
men er protesten los en werden 

de bewindslieden van het minis-
terie van WVC (d'Ancona en 

Simons) en het ministerie van 
VROM (Heerma) flink op de vin-

gers getikt. Zelfs hun politieke 
geestverwanten konden maar 

weinig begrip opbrengen voor 
hun bijzondere interpretatie van 

een scheiding van wonen en 
zorg. Ook Humanitas buigt zich 

over de zaak en bereidt een 
standpunt voor. 

De trammelant rond de woonzorg voor 
ouderen is inmiddels al op diverse 
plaatsen in kranteartikelen uit de doe-
ken gedaan. In de Volkskrant van 19 
september meldde Jet Bruinsma niet 
alleen dat de bewindslieden van WVC 
en VROM vanwege de woonzorgkwestie 
door de eigen fracties (CDA en PvdA) 
de oren gewassen dreigden te worden, 
maar ook maakte zij glashelder duide-
lijk waarom. Medio juli maakte minister 
d'Ancona mede namens haar collega's 
Simons en Heerma bekend, dat de over-
heid het voornemen heeft om ziektekos-
tenverzekeraars in de nabije toekomst 
zowel de woon- als de zorgkosten van 
voor een bejaardentehuis geïndiceerde 
ouderen te laten betalen. Met andere 
woorden, een plaats in het verzorgings-
tehuis zal dan in het vervolg uit de 
AWBZ worden bekostigd. Weg eigen 
bijdragen en weg betaling via de alge-
mene bijstandswet (ABW) kun je dan 
denken. Een vereenvoudigde regeling  

dus. Maar er schuilen diverse geduchte 
adders onder het gras. 
Zo speelt de vraag of bekostiging via de 
AWBZ voor de overheid niet duurder 
uitpakt. De AWBZ kent geen eigen bij-
drage op grond van iemands vermogen, 
zoals de nu geldende wet op de Bejaar-
denoorden (WBO) wel kent. Het is de 
bewindslieden niet ontgaan. Dus dub-
ben zij serieus over het invoeren van 
een vermogenstoets in de AWBZ. 
Maar hoe het moet het straks met oude-
ren die eigenlijk in een verzorgingste-
huis horen, maar die daar niet terecht 
komen? Velen van hen genieten wel uit-
gebreide verzorging. Zijn hun woonkos-
ten op dat moment dan voor rekening 
van de AWBZ of voor rekening van part-
iculiere ziektekostenverzekeraars? Als 
het aan de regering ligt, draait de AWBZ 
op voor zowel de kosten van huisvesting 
als van verzorging, in geval ouderen 
rijp zijn voor het bejaardenhuis. Maar 
hoe zit het dan met alle woonzorgpro- 
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jecten van de afgelopen 
jaren die mede vanuit de 
overheid zijn gestimuleerd? 
Projecten die er in bijna alle 
gevallen op gericht zijn om 
ouderen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen met 
behulp van verzorging aan 
huis? Wonen de ouderen in 
deze projecten dan eens-
klaps in een zorgvoorzie-
ning? Ja, zegt in ieder geval 
met nadruk staatssecretaris 
Heerma van volkshuisvesting. 

Geen huursubsidie 

Voor zijn departement betekent dit 
namelijk dat er voor ouderen die in een 
bejaardenhuis horen en ouderen die in 
woonzorgprojecten wonen, geen 
huursubsidie en middelen voor woning-
aanpassing meer hoeven te worden 
versterkt. Als het om zorg gaat, gaat het 
voor VROM dus niet meer om wonen, 
maar om zorg. Waarbij wonen is inge-
bakken. Voor dit soort wonen moet de 
verzekeraar maar opdraaien. Zo zijn de 
kaarten geschud. 
Ten grondslag aan de zoëven gemelde 
plannen ligt het idee van een financiële 
scheiding van woonkosten en zorgkos-
ten. Op zichzelf genomen is een derge-
lijke scheiding een uitstekend middel 
om beide kosten goed afzonderlijk in 
beeld te krijgen. Maar de ministeriële 
uitleg van de scheiding tussen woon- en 
zorgkosten is wel een heel bijzondere. 
Wie veel zorg nodig heeft (verzorgings-
tehuis geïndiceerd is) verliest blijkbaar 
het recht op wonen. Ouderen wonen 
niet meer, maar zitten in een voorzie-
ning. 
De bewindslieden geven er aldus blijk 
van niets geleerd te hebben van alle 
discussies van de afgelopen jaren. 
Mensen willen niet in een voorziening. 
Mensen willen ergens wonen en als ze 
hulp nodig hebben, willen ze die hulp 
thuis ontvangen. Je zou zo zeggen dat de 
ziektekostenverzekeraar dat betaalt. Dit 
zou overigens evenzeer moeten gelden 
voor wonen in een verzorgingstehuis. 
Natuurlijk is wonen en zorg in een ver-
zorgingstehuis dicht aaneen gesmeed, 
maar dit betekent niet dat het woondeel 
en het zorgdeel in de financiering niet 
gescheiden zouden kunnen worden. 
Dat heeft het voordeel dat bewoners via 
de AWBZ alleen die zorg betalen die zij 
genieten en meer niet. De huurpennin-
gen kunnen afzonderlijk worden verre- 

kend. Maar juist het vervlochten wonen 
en verzorgen in een tehuis stelt de 
minister als voorbeeld om alle kosten 
van woonzorg- en thuiswoonprojecten 
tot pure zorgkosten te verklaren. 
Daaraan kun je zien dat bewindslieden 
zo hun eigen mening koesteren over wat 
de gescheiden financiering van wonen 
en zorg in de praktijk zou moeten bete-
kenen. Iets is wonen of iets is zorg. En 
wonen van bejaarden die veel verzor-
ging nodig hebben, moet worden 
betaald door de zorgverzekeraar. Of die 
dat doet is een tweede. 

Protesten alom 
Het driespan d'Ancona, Simons en 
Heerma bracht zijn voornemens uit in 
de luwte van de jaarlijkse vakantietrek. 
Aanvankelijk reageerde bijna niemand. 
Maar dra was iedereen terug of er brak 
een storm van protesten los. Vanuit de 
ouderenbonden, vanuit het interprovin-
ciaal overleg, de Stuurgroep Experi-
menten Volkshuisvesting, de Raad voor 
het Ouderenbeleid, en nog veel meer. 
Collega Ben Droste gramde in een 
kranteartikel dat 'gepensioneerde apen 
in ons land beter af zijn dan oude 
mensen'. Voor gepensioneerde proef-
dieren heeft ons land geld over, maar 
als het om mensen gaat doen bewinds-
lieden moeilijk. Want als de plannen 
van de overheid rond de woonzorg 
doorgaan, schrijft Droste, dan heeft Den 
Haag voor hulpbehoevende ouderen 
het volgende in petto. 
- Geen recht meer op huursubsidie voor 
ouderen die voor het wonen en verzor-
gen een totaalpakket hulp ontvangen. 
Hun zorg-verzekeraars moeten maar 
bereid zijn zowel de kosten van wonen 
als van de zorg te betalen. Niet ondenk-
baar is dat een plek in een tehuis voor 
verzekeraars goedkoper uitpakt dan 
thuiszorg en dat ze hun verzekerden in 
de richting van de goedkoopste 
oplossing zullen dwingen. 

- Aantrekkelijke voorzienin-
gen zoals aanleunwoningen 
en wooncentra, moeten kiez-
en tussen Heerma (wonen) 
en Simons (zorg) en daar-
mee feitelijk verdwijnen. 
Een keuze voor Heerma 
betekent het verlies van het 
zorgpakket. De keuze voor 
Simons leidt tot tehuizen. 
- Spaargelden en woningbe-
zit van ouderen worden in 
de vorm van een 'redelijke 

bijdrage' aangewend bij hulpverlening. 
En om alle mazen voor snel wegvloei-
end geld te sluiten zal het verhaalsrecht 
worden uitgebreid. 

Weinig goeds 
Deze opsomming laat zien dat de over-
heid weinig goeds voor hulpbehoeven-
de ouderen in de zin heeft. Tijd dus voor 
protest en actie. Om het ongunstige tij te 
keren. Om de overheid te herinneren 
aan zijn eigen streven om ouderen zo 
lang mogelijk in staat te stellen zelfstan-
dig een eigen huishouden te voeren. 
Wonen is daarbij een essentieel los van 
de zorg staand onderdeel. 
De komende algemene vergadering 
van afgevaardigden van afdelingen, 
kortom de komende AVA van novem-
ber, zal voor een deel worden gewijd 
aan concrete Humanitasplannen voor 
ouderenwerk activiteiten in 1993. Een 
van die concrete plannen zal gaan over 
woonzorg voor ouderen. Om serieus 
met woonzorg-activiteiten bezig te kun-
nen zijn, zal eerst een flinke streep 
moeten worden gezet door de over-
heidsplannen om woonzorg-initiatieven 
praktisch onmogelijk te maken. Het ligt 
dan ook in de bedoeling om na een ge-
degen discussie over de in het vooraf-
gaande aangesneden kwestie, met een 
pittige Humanitas-uitspraak naar de 
overheid te komen. Humanitas kan haar 
beurt niet voorbij laten gaan. Humanitas 
staat voor kwalitatieve ouderenvoorzie-
ningen. En woonzorgprojecten die uit-
gaan van een optimale zelfstandigheid 
voor mensen die hun zelfstandig wonen 
zonder zorg niet meer redden, zijn kwa-
litatieve voorzieningen. Deze onmoge-
lijk maken strijdt met alle inzet van de 
afgelopen jaren om de wensen en be-
hoeften van ouderen serieus te nemen. 
Het woord is aan de AVA van november. 

MICHAEL KERKHOF 
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Bejaardentehuis 
nieuwe stijl houdt 

ouderen vitaal 

`Zolang je 
nog kan 

scharrelen 
mag je 

blijven' 

In de Zeeuwse klei staat het 
bejaardenhuis nieuwe stijl. 

Poortershof kent geen extra 
voorzieningen of een lieve ver-

pleegster extra. Integendeel, 
ouderen moeten zelf de handen 

laten wapperen. Een eigen potje 
stoven ze zelf maar en voor het 

organiseren van een feestje 
hoeven zij niet bij de coordinator 
te komen. De ouderen blijken er 

hun hand niet voor om te draai-
en. Zij bloeien bij al die vrijheid. 

Onze verslaggeefster nam een 
kijkje en raakte diep onder de 

indruk van al die 
vitaliteit. 

Brouwershaven, een zonnige maan-
dagochtend in oktober. In een klein 
straatje dat uitkomt op de haven, staat 
een gebouw dat je op het eerste oog 
niet zou herkennen als een bejaarden-
oord. Het is met twee woonlagen niet 
groot. Met 42 bewoners in 29 woningen 
is Poortershof een kleinschalige woon-
gemeenschap voor ouderen. Het initiat-
ief voor de bouw van Poortershof is uit-
gegaan van een aantal maatschappelij-
ke organisaties waaronder het gewest 
Zeeland van Humanitas. 
In oktober 1991 werden de sleutels uit-
gereikt aan de eerste bewoners. Sinds-
dien is er heel wat gebeurd. Zowel coor-
dinator Tanja Spijer als enkele bewo-
ners willen daar graag een boekje over 
open doen. 
Poortershof is een bijzonder bejaarden-
huis. Zou het werkelijk lukken om een 
tehuis voor ouderen te maken dat hen 
niet hun zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid afneemt, maar toch veiligheid en 
verzorging biedt? De initiatiefnemers 
dachten van wel. Op experimentele 
wijze is zo Poortershof in het Zeeuwse 
land verrezen. De bewoners zijn 
zelfstandig. Er is geen leiding die de 
wet voorschijft. Alleen een coordinator 
en een beheerder. De ouderen kunnen 
alle verzorging krijgen die zij nodig 
hebben. Maar niet eerder dan op het 
moment dat die werkelijk nodig is. 
Zolang bewoners zonder kunnen, 
moeten zij dat maar doen ook. 
Tanja Spijer en beheerder Jan Boot fun-
geren als sleutelfiguren binnen deze 
woongemeenschap. Je kunt hen onmo-
gelijk over het hoofd zien. In de ont-
moetingsruimte praat ik met Tanja. 
Rondom ons schuiven bewoners aan om 
nieuwtjes uit te wisselen of een kaartje  

te leggen. Vanachter je kop koffie heb 
je zicht op enkele woningen. Het geheel 
ademt daardoor de sfeer uit van een 
overdekt middeleeuws straatje. 

De coordinator is heel duidelijk over 
haar eigen rol. Zij is er niet om mensen 
allerlei dingen die ze goed zelf kunnen 
uit handen te nemen, al wil ze best af en 
toe iemand motiveren. 'Dit tehuis kent 
geen standaardisatie van zorg', zegt 
Tanja. 'Het is bijvoorbeeld niet zo dat 
alle bewoners van maaltijden worden 
voorzien. Bewoners zorgen zelf voor de 
maaltijd. Als blijkt dat ze dat niet meer 
kunnen, regel ik in overleg met hen 
maaltijden van Tafeltje-dek-je.' 
Zo willen de initiatiefnemers van 
Poortershof capaciteiten van ouderen in 
stand houden of misschien zelfs ver-
groten. 
Behalve de kamers van coordinator en 
beheerder en de gemeenschappelijke 
ruimten vind je in dit centrum slechts 
woningen van bewoners. Géén instel-
lingskeuken of verpleegstersruimte. 
Zorg is niet in huis aanwezig. Is er 
verzorging nodig, dan moet die van 
buiten komen. Ouderen kunnen er niet 
permanent over beschikken. 
Spijer ziet dat als voordeel. 'Ouderen 
benutten zo lang mogelijk hun capa-
citeiten. Wanneer zorg echt noodzake-
lijk is, is die ook snel beschikbaar. 
Omdat de lijnen met de dienstverlenen-
de instellingen kort zijn, is flexibele en 
snelle inzet van verzorgers mogelijk.' 
Met de bewoner die behoefte heeft aan 
zorg, maakt de zorgcodrdinator een 
zorgplan. Daarin wordt de behoefte aan 
zorg vertaald in een aanbod van verzor-
ging. Het regelen van de zorg gebeurt 
in regelmatig overleg met maatschap- 
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pelijke dienstverlening, verpleeghuis-
arts, kruisvereniging en de vrijwillige 
hulpdienst. De uitvoering van de verzor-
ging is steeds in handen van dezelfde 
mensen. Er loopt dus een beperkt aantal 
mensen rond voor de verzorging en ver-
pleging. De bewoners hoeven niet tel-
kens te wennen aan nieuwe gezichten. 

Is zo'n initiatief niet uitsluitend 
mogelijk in een kleine leefge-
meenschap, zoals Brouwershaven? Spij-
er ontkent dat nadrukkelijk. Zij is er van 
overtuigd dat het ook in de grote stad 
mogelijk is om hulpverleners op één lijn 
te krijgen, zodat de zorg efficiënt en 
klantvriendelijk gecoOrdineerd kan 
worden. 
De afwezigheid van georganiseerde 
zorg in eigen huis, de zogenaamde in-
tramurale zorg, betekent ook dat bewo-
ners de stilte van het weekend zelf 
moeten invullen. Zo wordt een beroep 
gedaan op hun creativiteit en zelfstan-
digheid om een prettig woonklimaat in 
het centrum te creëren. 
Stel je voor dat er feest is in Poortershof. 
Soms kijken bewoners dan naar Tanja. 
Zij zal wel iets leuks bedenken. Maar dat 
gaat niet door. Tanja wijst de bewoners 
op hun eigen deskundigheid. 'Deze 
mensen hebben jarenlang zelf feestjes 
georganiseerd. Dan hoeven ze echt niet 
aan mij te vragen wat voor hapjes ze 
moeten klaarmaken. Laat ze hun eigen 
ervaring benutten', voegt ze er beslist 
aan toe. 
Ondanks het feit dat Poortershof zich 
richt op ouderen die zelfstandig kunnen 
wonen, verschillen de bewoners niet 
veel van ouderen in gewone verzor-
gingshuizen. De gemiddelde leeftijd is 
80 jaar. Wel is de leeftijdsspreiding 
groot. De jongste bewoner is 57 jaar en 
de oudste 92. De vraag naar verzorging 
van de bewoners neemt toe en wijkt niet 
veel af van die van mensen in verzor-
gingshuizen. 

Ik wil een paar ervaringen van bewo-
ners horen. Daarvoor bezoek ik een 
echtpaar, dat veel jonger oogt dan de 
bijna tachtig jaar die elk van hen bereikt 
heeft. `Nooit spijt gehad', zeggen de 
twee echtelieden als de beslissing om in 
Poortershof te gaan wonen ter sprake 
komt. Vroeger woonden zij op een 
boerderij. Nu voelen zij zich minstens zo 
zelfstandig als vroeger. Zij kunnen zich 
zelfs redden met minder hulp dan vroe-
ger op de boerderij. 

De twee vaste krachten in Poortershof 
'zijn er als je ze nodig hebt, anders laten 
ze je gewoon met rust', zeggen zij. De 
woning biedt hen comfort die aangepast 
is aan hun leeftijd. Maar zij vinden in hun 
woning ook meer veiligheid dan in hun 
vorig huis, stellen ze. Zij zijn dik tevre-
den. 

De volgende bewoner die ik bezoek is 
een heer van 84 jaar. Hij woont hier 
samen met zijn vrouw, die veel zorg 
behoeft vanwege toenemende geestelij-
ke verwardheid. Mevrouw krijgt hulp 
bij het wassen, van kruisvereniging en 
gezinszorg. Ook hij zelf is de dans niet 
ontsprongen, want hij heeft de nodige 
medische problemen. Maar hij hecht 
aan zijn zelfstandigheid en neemt de 
zorg voor zichzelf en zijn vrouw zo veel 
mogelijk op zich. 
Ik kwam juist onder het eten. Meneer 
was graag bereid mij zijn persoonlijke 
recept voor zuurkool te geven. 
Voor hem en zijn vrouw was verhuizen 
naar Poortershof niet ingrijpend, omdat 
ze vaak verhuisden in hun leven. 

IJ ezr-1. niensen 
h 0, fet7J.r,i mij echt niet 

re vrely en welke 
hap s zij voor een 

feestje moeten 
k 	cal naken.' 

Ze kozen voor Poortershof nadat zij een 
aankondiging ervan in Wonen Op 
Leeftijd lazen, het blad van de HSHB. Bij 
de informatiebijeenkomst over het 
nieuwe centrum, was hij blij verrast alle 
bekende mensen te treffen uit de perio-
de dat het echtpaar in Brouwershaven 
woonde. Hij voelde zich onmiddellijk in 
hun kring opgenomen. Dat gevoel heeft 
hij nog steeds. Hij spreekt lovend over 
de burenhulp die hij in het centrum 
krijgt. 
Ook over de professionele hulp in het 
centrum is hij heel tevreden. 'Je hoeft 
maar een seintje te geven en er is hulp.' 
Behalve spijt over de ziekte van zijn 
vrouw, die hen geestelijk zo ver uit 
elkaar drijft, heeft hij het goed naar de 
zin in zijn woning. 

De laatste bewoner die ik bezocht was 
een heer wiens huisgenote in het zie-
kenhuis lag. Hoewel ze herstellende 
was, drukte de zorg over haar welzijn 
zwaar op hem. 'Alsof je thuis woont', zo 
oordeelt hij over Poortershof. Hij heeft 
totaal geen moeite gehad met de over-
gang van de vroegere woning naar hier. 
Veranderingen, zoals toen zijn huisge-
note plotseling naar het ziekenhuis 
moest, worden snel doorgegeven door 
de coordinator van Poortershof, zodat er 
gauw hulp komt. Dezelfde dag nog 
kwam er 's middags een maaltijd van 
Tafeltje-dek-je. 
Hij is blij dat er alles aan gedaan wordt 
om bewoners zo lang mogelijk in de 
eigen woning in het Woon-Zorg Cen-
trum te laten wonen. 'Zolang je rond 
kunt scharrelen, houden ze je hier.' Hij 
is ook tevreden over de voorzieningen 
in huis en mag graag lezingen bijwonen 
in de ontmoetingsruimte. Een 
feestavond waarbij bewoners zelf pan-
nekoeken bakken als zij daartoe in staat 
zijn, waardeert hij echt. 

Zowel bewoners als vaste krachten 
van Poortershof lijken erg ingenomen 
met dit experiment. De vraag is in 
hoeverre in zo'n kleine woonge-
meenschap de sfeer bepaald wordt 
door de toevallige samenstelling van 
bewoners en de aanwezigheid van juist 
deze beroepskrachten. Maar dat is een 
vraag waar pas op langere termijn 
antwoord op komt. Ondertussen heeft 
het experiment voorlopig meer dan het 
voordeel van de twijfel. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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In het septembernummer van 
`Van Mens Tot Mens' vraagt Frans 
Hovink, maatschappelijk werker 

bij Humanitas Jeugdhulpverle-
ning Utrecht, zich af waarom het 
zo stil blijft binnen Humanitas nu 

de vereniging op het punt staat 
de jeugdhulpverlening kwijt te 
raken. Als lid van de Bestuurs-

commissie Jeugdhulpverlening, 
daarin afgevaardigd door en 

namens het hoofdbestuur van de 
vereniging, reageer ik daarop. 

Hoofdbestuurslid 
buigt zich over 

jeugdbeleid 

Zoals de heer Hovink in zijn artikel sig-
naleert, ziet het er inderdaad naar uit 
dat Humanitas als gevolg van fusies van 
de werkeenheden op lokaal niveau haar 
jeugdhulpverlening kwijtraakt. Het eer-
der ingezette beleid van Humanitas van 
decentralisatie van de jeugdhulpverle-
ning en het (al langer aan de gang zijn-
de) proces van losgroeien van de cen-
trale organisatie van Humanitas, hebben 

bijgedragen tot het 
besluit om op 
lokaal niveau part-
ners te zoeken ten 
behoeve van 
versterking van de 
positie en de ver-
betering van de 
kwaliteit van de 
jeugdbescher-
ming/jeugd-
hulpverlening. 
Plannen tot fuseren 
zijn in een ver-
gevorderd stadium 
in Utrecht, Rotter-
dam en Amster-
dam. 
Wat nu? Die vraag 
is ook in de 
Bestuurscommissie 
Jeugdhulpverle-
ning aan de orde 

geweest. Zou de vereniging zich niet 
moeten oriënteren op het aanzwengelen 
van nieuwe werksoorten ten behoeve 
van jongeren? Wellicht los van het feit 
dat ze haar huidige werkeenheid jeugd-
hulpverlening zal verliezen? Het hoofd-
bestuur heeft nog geen duidelijk omlijn-
de ideeën over een alternatief jeugd-
hulpverleningsbeleid. De Bestuurscom-
missie Jeugdhulpverlening ziet op dit 
moment geen kans om naast alle fusie-
werkzaamheden nieuwe activiteiten te 
initiëren. Blijven over de leden, die op 
lokaal niveau naar kansrijke projecten 
zouden kunnen uitkijken. 
Op dit moment al zouden vrijwilligers 
van Humanitas hun diensten kunnen 
aanbieden aan bestaand jongerenwerk 
in de wijken. Ook door het werven van 
pleeggezinnen ten behoeve van de 
nieuwe gefuseerde organisaties kan 
Humanitas zich profileren. 

Humanistische beginselen 
In zijn artikel stelt de heer Hovink dat na 
de fusie niet veel over is van de Huma-
nistische beginselen in de jeugd-
hulpverlening. Maar is dat wel zo? Wat 
waren tot het moment van de fusie dan 
nog die humanistische beginselen in 
deze sector? De Werkgroep Visie Werk-
eenheid Utrecht, die de opdracht kreeg 
om in verband met de fusie 
Humanitas/Stichting Jeugd en Gezin, de 
visie en identiteit van de werkeenheden 
in kaart te brengen, concludeerde dat 
voor de meeste medewerk(st)ers de 
Vereniging Humanitas zeer ver van hun 
bed staat. De normen en waarden van  

de maatschappelijk werk(st)ers zijn die 
van een professionele instelling, in 
plaats van die van Humanitas. Dat komt 
doordat de identiteit van het werk is 
verschoven van Humanitas naar een 
professionele organisatie voor jeugd-
hulpverlening. 
`Er leven wel ideeën dat er gedeelde 
waarden en normen zijn in de werkeen-
heid', zo luidde een slotopmerking van 
de werkeenheid. 'Of dat ook zo is in 
werkelijkheid is maar de vraag. Het is 
heel goed mogelijk dat er evenveel 
visies op het werk en de identiteit zijn 
als er medewerk(st)ers zijn.' 
Dit alles neemt niet weg dat voor de 
nieuwe gefuseerde organisatie een dui-
delijke visie ontwikkeld zal moeten wor-
den op jeugdbescherming en jeugd-
hulpverlening. De uitgangspunten uit de 
nota 'Jeugd van Humanitas' kunnen 
daarbij de inbreng van Humanitas vor-
men. 

Profileren 
Blijft de opmerking van de heer Hovink 
dat de kennis van Humanitas op het ter-
rein van de jeugdhulpverlening na de 
fusies niet verloren mag gaan en dat 
alternatieven ontwikkeld zouden 
moeten worden. Hoeveel kennis is er 
nog bij Humanitas na de fusies en is het 
gewenst om voor deze alternatieven een 
nieuwe werkeenheid jeugdhulpverle-
ning op te tuigen? Hoe kan Humanitas 
zich profileren in projecten voor zwerf-
jongeren of jonge allochtonen? 
Duidelijk is dat er nog genoeg te doen is 
ten behoeve van jongeren in onze 
samenleving die in de knel zitten. 
Daarvoor is geld en menskracht nodig. 
De vereniging kan eventueel nieuwe 
activiteiten opzetten. Maar na de start 
zullen die moeten worden gedragen 
door projectsubsidie. Anders kan conti-
nuïteit niet worden gewaarborgd. Niets 
is zo frustrerend als het moeten stoppen 
van een succesvol project wegens 
gebrek aan financiën. Afgezien van een 
betaalde functionaris, zullen vrijwilli-
gers de menskracht voor nieuwe 
initiatieven moeten leveren. Waar 
komen zulke initiatieven vandaan, wie 
zou het zinkend schip van de jeugd-
hulpverlening van Humanitas vlot 
moeten trekken? 
Is er eigenlijk wel sprake van een zin-
kend schip of is het schip van Humanitas 
voor anker gegaan in een veilige 
haven? Gaat het nu om de vraag of we 
een nieuw schip van de helling moeten 
laten glijden? 
Duidelijk is dat de heer Hovink met zijn 
hartekreet een discussie binnen Huma-
nitas op gang heeft willen brengen. Een 
discussie over een mogelijke 'tweede 
fase jeugdhulpverlening Humanitas'. 
Laten we deze discussie snel voeren. 
Dan laat Humanitas tenminste iets van 
zich horen! 

Mw. K.H. VAN DEN BERG-VEENHUIZEN 
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als a::euntje in de rug- 
De Kindertelefoon werpt een 

speciale blik op de wereld van 
het kind. Het blijkt dat kinderen 
zich veel beter kunnen redden 

dan volwassenen denken, als zij 
af en toe maar een steuntje in de 

rug krijgen. De Kindertelefoon 
biedt hen dat. Grappen en grol-
len, verhaaltjes of echte kinder-

problemen als verliefdheid of 
plagen op school komen vaker 
ter sprake dan incest of kinder-

mishandeling. 
Humanitas stond in de jaren 

tachtig aan de wieg van de Alk-
maarse Kindertelefoon. Hoewel 

zij in 1986 uit elkaar gingen, 
hanteren de Alkmaarse Kin-

dertelefoon en Humanitas dezelf-
de beginselen. 

Illustraties: 
Kindertelefoon-boek 
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"Die middag liep Rini alleen van school 
naar huis. Opeens zag hij een vreemd 
voorwerp in de lucht. Midden boven het 
park bleef het voorwerp hangen. 
Langzaam tolde het in de lucht en zakte 
naar beneden, tot het landde op het 
grasveld. Een luikje ging open. Rini kon 
zijn ogen niet geloven: er stapten groene 
mannetjes uit." 
Zo begint één van de vele verhalen uit 
het Kindertelefoon-boek. Dat boek is 
een uitgave van de Stichting Kinder- en 
Jeugdtelefoon (KJT) in Alkmaar. Deze 
Stichting is begin jaren tachtig opge-
richt door de afdeling Alkmaar van 
Humanitas. In 1986 werd de KJT formeel 
zelfstandig. De band met Humanitas is 
echter nog duidelijk aanwezig via het 
gemeenschappelijk gedachtengoed. De 
Kindertelefoon in Alkmaar loopt zo 
goed, dat de Stichting besloot om een 
boekje met verhalen van kinderen te 
schrijven. Het is een spiegel geworden 
van het gedachten- en ervaringsgoed 
van kinderen. 
Het bewuste verhaal uit het boekje gaat 

over een jongen 
die een ont-

moeting 
heeft met  

ken keert de jongen huiswaarts. Hij 
vraagt zich af met wie hij dit onwaar-
schijnlijke verhaal kan delen. Niemand 
zal hem immers geloven. "Zijn ouders 
zouden hem toch niet geloven", zo ein-
digt het verhaal. "Die zijn zo nuchter als 
wat. Hij vertelde het verhaal aan zijn 
buurjongen. Die lachte hem uit. Toen 
belde hij de Kindertelefoon. Want bij de 
Kindertelefoon word je altijd geloofd." 

Kommer en kwel 
Het voorbeeld uit dit boekje is juist zo 
treffend omdat het aantoont dat kinde-
ren niet alleen bellen als zij worden 
gedreven door kommer en kwel. De 
Kindertelefoon heeft de naam dat zij 
speciaal is bedoeld om schrijnende 
gevallen als incest of kindermishande-
ling aan het licht te brengen. Dat beeld 
is niet terecht. 'Het aantal telefoontjes 
over echtscheiding, mishandeling en 
geweld is nog geen kwart van het 
totaal', zegt Hugo Koeman van de Alk-
maarse Kindertelefoon. 'Zij hebben 
vaak ook andere problemen die voor 
volwassenen helemaal niet zo erg schij-
nen. Soms klagen kinderen dat zij door 
andere kinderen worden geplaagd. 
Daar kunnen zij behoorlijk mee zitten.' 
Koeman wil het idee uit de wereld hel-
pen dat de Kindertelefoon een bliksem-
afleider van kinderverdriet is. De Kin- 

dertelefoon is exclusief voor kinde- 
ren, maar niet louter als instrument 
om wantoestanden te signaleren 
en te bestrijden. Dat impliceert dat 
kinderen zelf aangeven waar zij 
over praten en vooral ook: op 
welke manier zij praten. Kinderen 

mogen overal over bellen. Zij 
mogen grappen en grol-
len ophoesten dat het een 
lieve lust is. Dat gebeurt 
dan ook. Maar onder alle 
luchtige babbels, mop-
pen en doelloze praatjes, 
hebben kinderen toch 

hun eigen motieven om het 
nummer van de Kindertelefoon te draai-
en. 
'Kinderen leven in een andere wereld', 
zegt Hugo Koeman, coordinator van de 
KJT. 'Zij hebben een andere cultuur, 
andere waarden en zijn met andere din-
gen bezig dan volwassenen. Zij zeggen 
onomwonden wat zij denken. Zij willen 
op hun vragen gelijk antwoord hebben. 
Maar volwassenen, die hun telefoontjes 
beantwoorden, gaan nu eenmaal min-
der oplossingsgericht te werk. Zij ana- 

ruimtewezens. Als 
aan het slot van het 
verhaal de wezens 
weer zijn vertrok- 



lyseren de vraagstukken van de kinde-
ren. Natuurlijk zijn er vragen die 
rechtstreeks te beantwoorden zijn. Als 
een meisje wil weten of zij zwanger kan 
raken van een jongen, is het antwoord 
onomwonden: ja.' 
`Maar kinderen komen ook met meer 
abstracte vragen. Dan hebben wij geen 
kant en klare oplossing. Daar zijn wij 
ook niet voor. Wij kunnen troost en 
steun geven. Maar wij zijn er nu een-
maal niet altijd. Zodra de telefoon op de 
hoorn ligt, is het kind weer alleen. Wij 
kunnen kinderen helpen om in hun 
eigen omgeving te zoeken naar mensen 
die hen kunnen helpen met hun proble-
men. Vroeger zeiden wij dat wij een lui-
sterend oor waren. Maar tegenwoordig 
zijn wij een pratend oor.' 
`Kinderen gebruiken ons ook vaak als 
spiegel. Zij leggen ons een probleem 
voor. Zij willen bijvoorbeeld meer zak-
geld of moeten een ruzie met hun 
ouders verwerken. Zij blijken al vaak 
een oplossing voor het probleem te 
hebben bedacht.' 

Creatieve vondsten 
`Daar zitten soms heel creatieve 
vondsten bij. Alleen zijn zij vaak onze-
ker. Daarom bellen zij ons en leggen het 
probleem voor. Het gebeurt wel dat zij 
zelfs vrij uitgebreid op ons oefenen. Ik 
denk dat kinderen goed in staat zijn om 
hun eigen boontjes te doppen. Als zij 
maar genoeg zelfvertrouwen hebben. 
Steeds weer verbaas ik mij over hun 
energie en veerkracht. Net  als grote 
mensen weten ook kinderen vaak wel 
wat het beste voor hen is. Als een kind 
belt en vertelt over kindermishandeling, 
ben je geneigd om te adviseren het huis 
uit te gaan of hulp in te roepen. Maar dat 
is voor het kind niet altijd een passende 

oplossing. Vaak werkt het niet zo goed 
om kinderen een concreet voorstel te 
doen. Het effect is groter wanneer zij op 
eigen kracht situaties leren doorgron-
den. Daarom helpt de Kindertelefoon 
hen in deze gevallen ook om de feiten 
op een rijtje te zetten. Kinderen voelen 
zich vaak al sterker als er iemand is die 
naar hen luistert. Niet veel ouders leren 
kinderen om hulp te zoeken als zij 
ergens mee zitten.' 
De Kindertelefoon is een geslaagd pro-
ject. Elk jaar draaien kinderen het num-
mer 4.500 keer. Dan zijn nog niet eens 
de grappenmakers meegerekend, of de 
stille telefoontjes, waarbij iemand wel 
belt maar geen gesprek aangaat. Meer 
dan negentig procent van de landelijke 
jeugd kent de Kindertelefoon. Maar het 
percentage kinderen dat wel eens belt 
is beduidend lager. Ongeveer vier pro-
cent van de kinderen neemt contact op 
met de Kindertelefoon. Dat hangt samen 
met het beeld dat zij hebben over de 
Kindertelefoon. Zij denken dat de Kin-
dertelefoon er is voor ernstige proble-
men. De meesten zijn van oordeel dat zij 
daar niets mee te maken hebben. 
`Vaak denken kinderen dat zij de enige 
zijn die bellen', vertelt Hugo Koeman. 
`Het is voor hen al een hele steun als wij 
hen duidelijk maken dat zij niet de 
enige bellers zijn. De meeste kinderen 
hebben het zelf niet door als zij ergens 
mee zitten. Als je hen er naar vraagt, 
zeggen zij dat zij geen problemen heb-
ben. Op het moment dat zij inzien dat zij 
die toch hebben, denken zij vaak dat zij 
daar niets tegen kunnen uitrichten.' 

Sinds half 
oktober hebben de 21 
kindertelefoons één 

nieuw nummer: 

06-0432 
Dit nummer 

is gratis. 
Gesprekken komen 

niet voor op 
gespecialiseerde 

HENK VLAMING 

Overal telefoon 
In het hele land zijn 21 Kindertelefoons. Jaarlijks worden die samen tussen 45.000 
en 55.000 keer gebeld. Twee keer zoveel meisjes als jongens grijpen naar de 
telefoon. Waarom dat zo is, weet niemand zeker. Driekwart van de bellers is 
tussen de 12 en 16 jaar. De mannelijke bellers zijn gemiddeld iets ouder dan de 
vrouwelijke. Hoewel sommige gesprekken lang duren, worden de meeste binnen 
een paar minuten afgehandeld. De meerderheid van de bellers neemt maar één 
keer contact op met de Kindertelefoon. Een kwart van de telefoontjes gaat over 
sex. Eén op de zes reacties gaat over relaties met leeftijdsgenoten, vaak over ver-
liefdheid. Hoe maak je verkering aan of uit? Eén op tien kinderen grijpt vanwege 
gebeurtenissen thuis de telefoon. Soms gaat het over zakgeld, andere keren over 
huiselijke ruzies. Eén op de twintig bellers praat over lichamelijke onderwerpen, 
met name het eigen uiterlijk. 
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Roelien Wensma van Humanitas Arnhem: 

Hulp aan gevangenen heelt 
Sinds enkele jaren werkt de 
afdeling Arnhem mee aan-

groepsgesprekken voor gevan-
genen. In twee penitentiaire 

inrichtingen wordt hen de moge-
lijkheid geboden om met vrijwil-

ligers van Humanitas te praten. 
Hiermee poogt de plaatselijke 
afdeling van Humanitas gevan-

genen uit hun sociaal isolement 
te halen. Niet iedereen begrijpt 
dit. Straffen die de samenleving 

oplegt mogen toch niet door 
individuen teniet worden 

gedaan? De vrijwilligers van 
Humanitas denken hier anders 
over. Zij verlichten geen straf, 

maar proberen gedetineerden 
de helpende hand te rijken om 

sterker te staan in de samen-
leving. 'Ik heb geen begrip voor 
hun daden. Maar ik begrijp wel 
hoe noodlottig een leven soms 
kan verlopen.' Ook de afdeling 
Zuid-Drenthe kent een soortge-

lijk project. Wat willen beide 
afdelingen daarmee? 

'Een groepsgesprek is heel informeel', 
zegt Roelien Wensma. 'Het begint met 
een bloemetje, een kopje koffie en een 
praatje over koetjes en kalfjes. Gedeti-
neerden zijn niet anders dan jij of ik. • 
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Het laatste dat vrijwilligers van de afde-
ling Arnhem proberen is om gedeti-
neerden die zij bezoeken om te toveren 
in oppassende burgers. Dergelijke 
moraalkoek is volledig tegen hun 
doelstellingen. Geheel in de lijn van de 
uitgangspunten van Humanitas vinden 
zij dat mensen zelf verantwoordelijk zijn 
voor de keuzes in hun leven. Maar om 
goed te kiezen moet je wel in staat zijn 
om keuzes te kunnen maken. Sommige 
mensen hebben niet zo'n instrumenta-
rium. Zij missen een band met de 
samenleving waarin zij zich bewegen. 
De vrijwilligers van Humanitas probe-
ren die verbinding tot stand te brengen. 
Of gedetineerden het contact willen 
maken is een tweede. En of zij er iets 
mee doen is ook niet zeker. 
Eén ding staat vast: in de gevangenis is 
oriëntatie op de maatschappij uiterst 
moeilijk. Een verblijf in de gevangenis 
leidt tot een snel verlies van contact met 
de buitenwereld. Wat blijft zijn de nor-
men en waarden, die in de gevangenis 
leven. Er zijn legio verhalen over kleine 
boefjes die tijdens hun celstraf verande-
ren in gehaaide criminelen en die ver-
halen berusten niet zelden op waar-
heid. 

Aandacht 
'Mensen hebben aandacht en belang-
stelling nodig', zegt Roelien Wensma. 
Zij is lid van Humanitas en gaat als 
vrijwilliger regelmatig mee met een 
humanistisch raadsvrouw om in één van 
de twee Arnhemse penitentiaire 
inrichtingen een groepsgesprek te lei-
den. 'Zonder aandacht kun je niet leven. 
Gedetineerden moeten worden gecon-
fronteerd met andere invalshoeken dan 
waarmee zij in de gevangenis in aanra-
king komen. Daar 
hangt vaak een 
negatieve sfeer. 
Dan is de stem-
ming anti-
maatschappelijk. 
Dat uit zich door-
dat de gevange-
nen zich afzetten 
tegen justitie. 
Dan lopen er slechts enkele uitzonderin-
gen rond die een ander geluid laten 
horen.' 
Roelien Wensma is sinds 1990 betrok-
ken bij het Arnhemse project. Hoewel 
het aantal deelnemers varieert, is de 
belangstelling onder de gevangenen 
over het algemeen groot. Soms is de 
opkomst wel vijftien personen. Aanvan-
kelijk wantrouwden de gevangen de 
bedoelingen van de vrijwilligers. 'Wor- 

den jullie er voor betaald?' vroegen zij. 
Van geldelijk gewin is geen sprake bij 
de vrijwilligers. Het project is een 
persoonlijk initiatief van enkele huma-
nistische raadsvrouwen. Later is het 
overgenomen door de afdeling Arnhem 
van Humanitas. 
'Een groepsgesprek is heel informeel', 
vertelt Roelien Wensma. 'Het begint met 
een bloemetje op tafel, een kopje koffie 
en een babbeltje over koetjes en kalf-
jes. Wij verplichten de gevangenen tot 
niets. Zij hoeven niet te komen. Als zij 
toch verschijnen, doen zij dat uit vrije 
wil. Vaak komen deelnemers meer dan 
één keer. Daaruit blijkt dat er zeker 
behoefte aan is. De gevangenen mogen 
ter sprake brengen wat zij willen. Vaak 
zijn dat onderwerpen die in het nieuws 
zijn. Wat dat betreft is er binnen de 
muren geen verschil met daarbuiten. 
Deze mensen zijn niet anders dan de 
doorsnee Nederlander. Er komen soms 
pittige onderwerpen ter sprake. Soms 
praten zij over euthanasie, andere keren 
zelfs over de doodstraf. Zij geven goed 
weerwoord. Nee, zij zijn niet afge-
stompt.' 
Vanwaar al die belangstelling voor 
gevangenen? Niet iedereen snapt de 
logica ervan. Gevangenen hebben 
fouten begaan en daarvoor zijn zij ge-
straft door de maatschappij. Zij hebben 
de situatie waarin zij verkeren aan 
zichzelf te danken. Is aandacht voor 
gevangenen een poging om een deel 
van die straf uit te vlakken? Vrijwilligers 
kunnen hun energie toch richten op 
mensen die buiten hun schuld in een 
minder florisante situatie zijn beland? 
Hulpbehoevende ouderen, zieken of 
daklozen bijvoorbeeld. Een pleidooi in 
Van Mens tot Mens van Jan Klip, lid van 

Humanitas, voor 
hulp aan gevange-
nen leidde tot 
onbegrip bij som-
migen. Ten on-
rechte bespeur-
den zij een plei-
dooi op ver-
zachting van straf. 
Dat is echter 

geenszins de bedoeling van het project 
van de afdeling Arnhem. Criminaliteit is 
niet iets dat los staat van de samen-
leving. Het is geen vraagstuk van goede 
tegen slechte mensen. Criminaliteit is 
een onlosmakelijk deel van de samen-
leving. Wil je er iets aan doen, dan moet 
je kijken naar de oorsprong ervan. Daar 
zitten de plooien die rechtgestreken 
moeten worden. Dat laat de schuldvraag 
van gedetineerden in het midden. Het 

'D e sarnenievring 
moei haar daders niet 

dubbel sfraffen. 
Da wraalkzuchg,,' 



criminaliteit, invloeden waaraan zij 
ongewild bloot staan. Veel mensen wil-
len dat daders worden gestraft om wat 
zij andere mensen aandoen. Vergeet 
dan niet dat daders vaak worden ge-
straft. Zij ondergaan opsluiting in een 
gevangenis als een straf. Het zijn pre-
cies dezelfde mensen als wij. Zij hebben 
alleen een andere keuze in het leven 
gemaakt.' 
`De vraag rijst wat de maatschappij 
daaraan moet doen. Waar in het pro-
bleem staan wijzelf? Ik zie in de steden 
gokhallen overal. Mensen worden de 
hele dag bestookt met reclame, alles is 
voor de heb. Kinderen worden beoor-
deeld op hun kleding en schoeisel. Ik 
wil daders kunnen begrijpen, want dan 
kan ik de wereld om mij heen beter 
begrijpen. Ik kan de dingen die mij 
overkomen een plaats geven.' 
Roelien gaat uit van wederzijds belang 
bij de groepsgesprekken. Wederzijds 
begrip maakt het voor beide gespreks-
partners gemakkelijker zich in elkaar in 

te leven. Dat biedt voor gedetineerden 
aanknopingspunten om de maatschap-
pij te begrijpen. Terugkeer naar die 
maatschappij wordt gemakkelijker. Het 
is de vraag of dit effect ook werkelijk 
plaatsvindt. Zou de strohalm die vrijwil-
ligers aan gedetineerden bieden 
genoeg zijn voor een veilige terugkeer 
naar de maatschappij? Roelien weet het 
Met. De grote belangstelling voor de 
groepsgesprekken doet vermoeden dat 
veel gestraften de band met de 
maatschappij niet wensen te verbreken. 
`Stel je voor dat de groepsgesprekken 
voor gevangenen geen effect zouden 
hebben', stelt Rolien. 'Dan blijven zij 
voor mij toch zin hebben. Net  als geven 
aan de deur voor een goed doel. Je kunt 
je niet verstoppen achter het argument 
dat een project misschien geen effect 
heeft. Zodra er iets opbouwends 
gebeurt met mensen, moet je zo'n 
initiatief ondersteunen.' 

HENK VLAMING 

maatschappelijke barsten 
strafblad van gevangenen komt tijdens 
de groepsgesprekken nauwelijks aan 
de orde, zo vertelt 
Roelien Wensma. 'Ik heb altijd een 
hekel gehad aan de redenering dat 
mensen op latere leeftijd de fout ingaan 
als zij als kind in een te klein bedje heb-
ben geslapen. Alsof tekortkomingen in 
iemands jeugd een rechtvaardiging 
voor wangedrag zouden betekenen. De 
rechter legt straf op. Het recht om te 
gaan en staan waar je wil, is gedetineer-
den ontnomen. 
Maar ik hoef diens rechtspraak Met nog 
eens over te doen. Ik hoef niet te weten 
waarvoor deze mensen zijn veroor-
deeld. De stelling 'eens een dief altijd 
een dief' vind ik verwerpelijk. Dat 
bevestigt dat gedetineerden na het 
uitzitten van hun straf moeilijk terug 
kunnen naar de maatschappij. De 
samenleving moet haar daders niet dub-
bel straffen. Dat is revanchisme, 
wraakzucht.' 
`Als je met je neus op de feiten wordt 
geduwd, raak je milder gestemd. Ik 
sprak in de gevangenis een man die als 
kind elke dag door zijn ouders met een 
honkbalknuppel werd geslagen. En toch 
houdt hij nog van zijn ouders. Ik werk in 
de Heldringstichting in Zetten. Daar ver-
blijven veel uit huis geplaatste jonge-
ren. Daar krijg ik veel inzicht in de wijze 
waarop mensen psychisch beschadigd 
kunnen raken. Meisjes die jarenlang 
door hun vader zijn misbruikt, die de 
hoek zijn ingetimmerd. Wier moeder 
heroïnehoer is. Die jarenlang zijn 
verwaarloosd.' 
`Zulke kinderen komen beschadigd uit 
hun jeugd. Het is geen rechtvaardiging 
voor wat zij verkeerd hebben gedaan. 
Maar de veroorzakers ervan hebben 
zelf ook niet veel liefde meegekregen. 
Als je zonder liefde opgroeit, hoe kun je 
dan ooit iets voor een ander voelen? Ik 
heb geen begrip voor hun daden, maar 
ik begrijp wel hoe noodlottig een leven 
soms kan verlopen. Ik vraag mij soms af 
hoe ik zou zijn geworden als ik als kind 
steeds maar in een hoek was geslagen. 
Op zo'n manier kan het geweten zich 
niet ontwikkelen.' 
Roelien Wensma kan zich evenwel voor-
stellen dat er mensen zijn die dit begrip 
niet zomaar kunnen opbrengen. De 
hulpverlening heeft in het verleden 
vaak de indruk gewekt zich meer te 
bekommeren om het heil van de daders 
dan om dat van slachtoffers. 'Ik begrijp 
dat veel mensen moeite hebben met 
hulp aan gevangenen. Vaak komt dat 
door angst. Mensen zijn bang dat zij 
buiten hun keuze te maken krijgen met 
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Humanitas 
hoort 

de 
schreeuw 

om 
thuiszorg 

Thuiszorg als vorm van gezond-
heidszorg is nog steeds hard 

nodig. Vooral de hulp van vrijwil-
ligers is hierbij meer dan wel-
kom. Humanitas als landelijke 

vrijwilligersorganisatie kan hier 
een belangrijke rol spelen. Maar 

de vrijwilligers moeten 
oppassen dat zij geen manusjes 

van alles van overwerkte 
beroepskrachten worden. Zij 

moeten zich oriënteren op taken 
en functies die specifiek bij hen 
passen. Dat Humanitas de inge-

slagen weg naar vrijwillige 
thuiszorg moet volgen, staat 

buiten kijf. 
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Thuiszorg is bij uitstek geschikt voor 
vrijwilligers. Daarom heeft de BCMA 
(Bestuurs Commissie Maatschappelijk 
Activeringswerk) van Humanitas de 
thuiszorg uitgekozen als een belangrij-
ke activiteit voor Humanitas. Thuiszorg 
is een verzamelnaam voor de hulpverle-
ning die hulp behoevenden thuis ont-
vangen. De gezondheidszorg besteedt 
er in toenemende mate aandacht aan, 
omdat het ouderen langer uit het bejaar-
denhuis, verpleeghuis of ziekenhuis 
houdt. Het is niet alleen een efficiëntere 
vorm van hulpverle-
ning, maar ook een 
goedkopere. 
Thuiszorg is een 
vorm van hulpverle-
ning, vaak uit-
gevoerd door 
beroepskrachten. 
Door bezuinigingen in de gezondheids-
zorg komt er echter steeds meer druk te 
staan op het beroepswerk. Thuiszorg 
bevat veel werkzaamheden die vrijwilli-
gers kunnen uitvoeren. Uit onderzoek 
van het Nederlands Instituut voor 
Maatschappelijk Werk Onderzoek 
(NIMAWO) blijkt dat vrijwilligerswerk  

een belangrijke aanvulling voor de 
thuiszorg betekent. Sommige werkter-
reinen in de thuiszorg lenen zich zelfs 
bij uitstek voor vrijwilligerswerk. 
Mensen die een zwaar persoonlijk ver-
lies hebben geleden door het overlijden 
van een geliefd persoon, willen daar-
over soms praten met mensen buiten de 
beroepssfeer. De vrijwilliger fungeert 
dan als vriend met een luisterend oor. 
Voor hulp aan dementerende mensen 
en hun omgeving geldt ongeveer het-
zelfde. Dit soort activiteiten vinden in 

verschillen-
de afdelin-
gen van 
Hunanitas 
plaats. Voor-
al mensen 
die in hun 
eigen per-

soonlijk leven bepaalde problemen 
hebben ervaren, melden zich als vrijwil-
liger voor thuiszorg. Enerzijds willen zij 
vaak hulpbehoevenden helpen met de 
ervaring die zij noodgedwongen heb-
ben opgedaan. Anderzijds zijn zij ge-
sprekspartners die heel goed kunnen 
invoelen wat de ander doormaakt. 

Een blik vrijwilligers 
open trekken hoort er 

niet bij te zijn 



Foto: Marion v. d. Voort 

Humanitas 
en de thuiszorg 
Binnen Humanitas vinden diverse ac-
tiviteiten plaats die onder thuiszorg 
vallen: 
* Veel afdelingen organiseren 

vriendschappelijk huisbezoek. Dit 
is typisch een activiteit van Huma-
nitas. Vaak is het de binnenkomer 
voor nieuwe vrijwilligers. 

* Hulp bij rouwverwerking komt ook 
veel voor. Meestal in de vorm van 
gespreksgroepen. Soms ook huis-
bezoeken of een combinatie van 
beide. 

* Hulp aan dementerende ouderen 
en hun omgeving geschiedt fre-
quent binnen Humanitas. 

* Burenhulp-groepen of klussen-
diensten. 

* Op sommige plaatsen zijn werk-
groepen vrijwillige terminale 
thuiszorg. 

Foto: ANP 

NIMAWO duidt Humanitas als één van 
de acht landelijke organisaties die zich, 
naast allerlei plaatselijke vrijwilligersor-
ganisaties, bezig houden met thuiszorg. 

Afbrokkelende verzorgingsstaat 
Kennelijk zijn veel mensen zich bewust 
dat vrijwilligerswerk in de gezond-
heidszorg noodzakelijk is geworden in 
de afbrokkelende verzorgingsstaat. 
`sommige vragen kán je eenvoudig niet 
honoreren. Als er dan ook nog weinig 
alternatieven zijn om naar te verwijzen, 
is dat heel dramatisch', zegt Marianne 
Buur, coordinator voor Humanitas van 
de vrijwillige thuiszorg in Groningen. 
Maar tegelijkertijd is het een pleidooi 
voor je werk: er zitten gaten in samen-
leving.' 
Nog voor de vrijwillige thuiszorg tot 
volle wasdom is gekomen, lijkt zij te 
worden getroffen door een praktisch 
probleem: vergrijzing van het vrijwilli-
gersbestand. Ouderen met jarenlange 
ervaring op het gebied van vrijwillige 
thuiszorg, moeten soms om gezond-
heidsredenen stoppen. Vers bloed is 
lang niet altijd beschikbaar. Jonge men-
sen voelen kennelijk wel voor gespecia- 

liseerd werk, zoals hulp aan demen-
terende mensen, maar minder voor het 
wat algemener vriendschappelijk huis-
bezoek. Wel lijken nieuwe vrijwilligers 
zich speciaal aangetrokken te voelen tot 
Humanitas. Zij onderschrijven de 
doelstellingen en hanteren die graag als 
richtsnoer. Dit verschijnsel doet zich 
ook voor bij mensen, die de hulp van 
thuiszorg inroepen zij verwachten van 
Humanitas tolerantie. 
Vrijwilligersorganisaties moeten zich 
goed beraden op hun taak en functie in 
de samenleving en op de voorwaarden 
waaronder zij hun medewerking aan 
thuiszorg willen vervullen. 'Even een 
blik vrijwilligers opendraaien' mag er 
niet bij zijn. 
Daarom moeten de vrijwilligersorga-
nisaties die zich bezig houden met 
thuiszorg samenwerken, vindt Marianne 
Buur. `De beroepsorganisaties in de 
thuiszorg willen niets liever dan naar 
eigen believen en goeddunken vrijwilli-
gers inzetten. Als je je als vrijwilligers-
organisaties op plaatselijk niveau bun-
delt, kun je gezamenlijk een eigen aan-
bod aan inzet en hulp doen, met eigen 
voorwaarden. Vrijwilligers kunnen 
elkaar steunen met regelmatig overleg 
onderling. Zo kun je de kwaliteit van je 
werk en ook je identiteit waarborgen.' 

Mobiliseren 

De beroepskracht moet volgens Buur 
dicht bij de vrijwilligers staan om die te 
kunnen mobiliseren. Op landelijk 
niveau kan veel gebeuren voor onder-
steuning van vrijwilligers. 'Kijk maar 
naar het werkboek Verheldering in ver-
warring. Dat is uitstekend werkmate-
riaal. Maar dan is het wel noodzakelijk 
dat er een voortdurend contact is tussen 
het landelijk niveau en het veld, waar de 
thuiszorg zich afspeelt.' 
De vrijwillige thuiszorg is bij uitstek een 
gebied waar de identiteit van Humanitas 
tot haar recht komt, meent Marianne 
Buur. Thuiszorg draagt immers bij aan 
de onafhankelijkheid en dus zelfbe-
schikking van ouderen. `De praktische 
zaken van de vrijwillige thuiszorg vin-
den veel weerklank bij de afdelingen', 
zegt Marianne Buur. 'Die zijn zich be-
wust van het feit dat in de hulpverlening 
veel gaten vallen. De vrijwillige thuis-
zorg van Humanitas kan dienen als 
vangnet voor mensen die dreigen van 
hulp verstoken te raken.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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in het slop 
De Humanistische Stichting voor 

Huisvesting Bejaarden (HSHB) 
zorgt vanuit humanistische waar-
den voor huisvestingsvoorzienin-

gen voor ouderen. Naast De 
Vrije Gedachte en het Humanis-

tisch Verbond is Humanitas 
oprichter van de HSHB. Deze 

band vanaf de oorsprong garan-
deert goede relaties die dan ook 
steeds wederzijds zijn bevestigd 
door inspanningen om de huma-
nistische levensbeschouwing en 
het bouwen voor ouderen hand 

in hand te laten gaan. Maar vorig 
jaar achtte de HSHB de tijd rijp 

om losser van de humanistische 
organisaties, waaruit zij is voort-

gekomen, te gaan opereren. 
Humanitas is tot nu toe matig 

overtuigd van de argumenten 
die de HSHB daarvoor op tafel 

bracht. Toch gunt Humanitas de 
HSHB het voordeel van de twijfel. 

Maar niet zonder voorwaarden. 
De HSHB heeft er moeite mee. 

Op de voorste stoelen een delegatie van 
de HSHB tijdens de laatste AVA. 

Humanitas en andere oprichters van de 
Humanistische Stichting voor Huisves-
ting Bejaarden (HSHB) plaatsten vraag-
tekens bij de nieuwe opzet van hun ge-
zamenlijk kind. Vooral Humanitas vreest 
dat het bouwen van nieuwe woningen 
als zodanig voor de HSHB belangrijker 
zou kunnen gaan worden dan het bou-
wen op basis van een goed doordachte, 
humanistisch geïnspireerde filosofie. De 
HSHB vindt dat de constituerende orga-
nisaties, die nu nog een doorslaggeven-
de vinger in de pap hebben, niet meer 
terug moeten keren in het bestuur van 
de beoogde HSHB nieuwe stijl. Het nieu-
we bestuur van de HSHB zou gevormd 
moeten worden uit het bestuur van de 
Humanistische Bouwstichting Be-
jaardenhuisvesting. En die laatste zou 
met name op basis van deskundigheid 
moeten worden gevormd. 
Vorig jaar drongen de afgevaardigden 
van Humanitas tijdens de jaarvergade-
ring aan op een uitgebreider pakket van 
taken en bevoegdheden voor een nieuw 
in te stellen Raad van Commissarissen. 
Commissarissen houden een oogje in 
het zeil en kunnen desgewenst het 
bestuur van de HSHB terugfluiten. Aan-
gesloten plaatselijke HSHB-stichtingen 
moeten van de afgevaardigden meer 
invloed houden op het landelijk beleid. 
Ook eisen zij een zodanige uitbreiding 
van taken en bevoegdheden van een 
nieuw te vormen HSHB-Bestuurscom-

missie Innovatie 
& Ontwikkeling, 
dat een wezenlij-
ke inbreng op 
het HSHB-beleid 
ten aanzien van 
woonzorg gega-
randeerd zou 
zijn. 

VoonNaarden 

Humanitas en de 
HSHB kwamen 
overeen dat 
Humanitas de 
reorganisatie van 
HSHB/HBB en de 
statutaire uitwer-
king daarvan 
onder voorwaar-
den accepteert. 
De nieuwe sta-
tuten van de 
HSHB en de HBB 
moeten de 
constituerende  

organisaties het recht geven om de sta-
tuten na twee jaar opnieuw ter discussie 
te stellen en zonodig te wijzigen. De 
drie stichters van de HSHB werken fede-
ratief samen met de nieuwe HSHB/HBB. 
Alle partijen werken inhoudelijk zoveel 
mogelijk samen. De besturen van de 
betrokken organisaties moeten met 
deze voorwaarden akkoord gaan. 
Toen het hoofdbestuur afgelopen zomer 
de nieuwe statuten van het HSHB ont-
ving, concludeerde zij dat het HSHB niet 
voldoet aan de eerste voorwaarde. De 
Vrije Gedachte en het Humanistisch 
Verbond kwamen tot dezelfde bevin-
ding. Begin augustus claimden de drie 
moederorganisaties in een gezamenlij-
ke brief aan het HSHB-bestuur statutair 
vastgelegd goedkeuringsrecht bij sta-
tutenwijziging. Maar de HSHB liet weten 
hier niets voor te voelen. Zij geeft een 
eigen interpretatie aan de gemaakte afs-
praken. 

In het slop 
En daarmee zit de reorganisatie van het 
HSHB-complex in het slop. Want de 
constituerende organisaties, de moe-
derorganisaties dus, onthouden hun 
instemming aan de voorgelegde wijzi-
ging der statuten. De reorganisatie van 
de HSHB en de HBB vinden zo formeel 
geen doorgang. Het betekent voorlopi-
ge handhaving van de HSHB- en HBB-
statuten oude stijl. Want zonder toe-
stemming van de Vrije Gedachte, het 
Humanistisch Verbond en Humanitas 
kan de HSHB geen veranderingen in de 
statuten aanbrengen. 
Deze stagnatie betekent een deuk in de 
jarenlange goede samenwerking met 
de HSHB. Het hoofdbestuur is dan ook 
naarstig op zoek naar een oplossing. Die 
moet garanderen dat het werken aan op 
humanistische waarden gebaseerde 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen, 
blijft bestaan. 
Humanitas heeft een uitstekende 
reputatie op het terrein van inspireren.. 
de bijdragen tot goed doordachte 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen. 
Het ideeëngoed van Humanitas heeft in 
de afgelopen decennia de HSHB geïn-
spireerd. Humanitas hoopt dat dit ook in 
de toekomst mogelijk blijft. Dat vraagt 
een uitstekende samenwerkingsrelatie. 
En dat is belangrijk voor Humanitas èn 
voor de HSHB. 

RAD VAN OOSTEN/MICHAEL KERKHOF 



Afgevaardigden 
Humanitas bijeen 

Gaat Humanitas meer aandacht 
besteden aan de 'meerkleurige 

samenleving' in ons land? Komen 
er meer mogelijkheden voor 
afdelingen om initiatieven te 
nemen in de kinderopvang? 

Moeten we vrijwilligers aanbie-
den lid te worden van Humanitas 

zonder contributie te innen? 
Moet de vereniging meer risico 
aanvaarden bij het inzetten van 

geld voor verenigingdoelein-
den? Wordt het recht op (gratis) 
wegwijs-advies op sociaal-juri-

disch terrein voor leden van 
Humanitas formeel vastgelegd? 
Hoe staat het met de uitvoering 

van de nota 'Naar een sterker 
Humanitas'? En: krijgen leden 

van Humanitas voortaan ook een 
lidmaatschapskaart? Een blik 

vooruit op de Algemene Verga-
dering van Afgevaardigden. 

AVA vorig jaar. 

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november 
komen de afgevaardigden van de afde-
lingen en andere besturen van Huma-
nitas in Amersfoort bijeen om over deze 
en nog wat andere zaken te praten. 
Hoofdpunt van deze jaarlijkse Algeme-
ne Vergadering van Afgevaardigden 
(AVA) is de beoordeling van het beleid 
van het hoofdbestuur, zoals tot uitdruk-
king gebracht in het jaarverslag en in 
een aantal voortgangsrapportages. 
De hiervoor genoemde punten zijn aan-
gedragen door de afdelingen Noord 
Twente, Rotterdam, Zuid-Limburg en 
Alkmaar. Het jaarverslag van het hoofd-
bestuur besteedt veel aandacht aan de 
besluiten die in november 1991 zijn 
genomen naar aanleiding van de nota 
'Naar een sterker Humanitas'. Belangrij-
ke elementen zijn een vergaande 
decentralisatie van taken en ver-
antwoordelijkheden naar de deelorga-
nen (afdelingen, bestuurscommissies, 
landelijke stichtingen enz.), de instel-
ling van een Bestuurscommissie Maat-
schappelijk Activeringswerk (BCMA) 
als leidinggevend en coordinerend 
orgaan voor het vrijwilligerswerk en het 
terugbrengen van het Centraal Bureau 
tot stafbureau van het hoofdbestuur en 
landelijk secretariaat. 
Het hoofdbestuur rapporteert over een 
reeks van activiteiten in het vrijwil-
ligerswerk: de kinderkampen en de Sint 
Nicolaas-actie (de laatste in samenwer-

king met de Vara), thuiszorg en 
vluchtelingenwerk, het wel-
zijnswerk ouderen en de dak-
en thuislozenzorg. Ook de ont-
wikkelingen bij het professio-
neel uitgevoerde werk komen 
aan bod: de jeugdhulpverle-
ning, de zorg voor verstande-
lijk gehandicapten, de kinder-
opvang en het werk met trans-
seksuelen. Daarnaast ook over 
een aantal taken, die in sa-
menwerking met anderen wor-
den uitgevoerd: de projecten 
'Over wonen van ouderen ge-
sproken (OWOG)' en 'Oude-
ren en hun huisdieren' en het 
werk van de Stichting Protecta. 
Ook een aantal zusterorga-
nisaties laat weten hoe het hen 
in 1991 is vergaan: de HSHB, de 
vereniging VOICES en Bonjo, 
het platform van vrijwilligers in 
reclassering en aanverwanten. 
Het jaarverslag wordt gecom-
pleteerd met een uitgebreid  

adressenboek en een lijst publikaties 
van Humanitas. 
Alle afdelingen van de vereniging heb-
ben inmiddels één of meer exemplaren 
in hun bezit. De afgevaardigden ontvan-
gen er één bij hun vergaderstukken. 
Voor serieuze belangstellenden is een 
beperkt aantal exemplaren beschikbaar 
tegen betaling van de verzendkosten 
f 3.50, over te schrijven op postgiro 
582.00 van Humanitas in Amsterdam. Zet 
bij de mededelingen: jaarverslag'. 

Ouderenwerk centraal 
Al deze huishoudelijke en bestuurlijke 
zaken komen aan de orde op de zater-
dag. De vrijdagavond is geheel 
gereserveerd voor bezinning op en dis-
cussie over concrete plannen voor het 
ouderenwerk van Humanitas. De rege-
ring, die de 'grijze golf' met bijbehoren-
de kosten met schrik op zich af ziet 
komen morrelt aan de samenhang 
tussen het wonen van en de zorg voor 
ouderen. Kernpunt voor het kabinet lijkt 
te zijn: wie zal wat betalen? De Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten, waar 
iedereen met een inkomen uit arbeid 
premie voor betaalt of de ziektekos-
tenverzekeraars, het ministerie van 
VROM via de individuele huursubsidie 
of de gemeenten via de bijstand? Is er 
sprake van een inhoudelijke beoorde-
ling van wat wenselijk en wat uitvoer-
baar is, of gaat het alleen om beheer-
sing van de kosten? 
Bij Humanitas staat de inhoud voorop, 
zonder dat wij de financiële consequen-
ties van het groeiend aantal 65-plussers 
kunnen verwaarlozen. De samenhang 
tussen wonen (de mogelijkheden die 
daartoe geboden worden) en de wijze 
waarop zo nodig zorg verleend kan wor-
den is te belangrijk om er uit bezuini-
gingsoverwegingen aan voorbij te gaan. 
Het mogelijke standpunt van Humanitas 
over de regeringsplannen rond de 
financiering van wonen en zorg van en 
voor ouderen komt aan de orde. Werk-
groepen kunnen spreken over de con-
crete plannen voor ons eigen ouderen-
werk. Deelname aan deze vrijdagavond 
staat, voor zover de ruimte toelaat, open 
voor alle belangstellende leden van de 
vereniging. Tenslotte dient de AVA ook 
te voorzien in twee vacatures in het 
hoofdbestuur. Kandidaten zijn bij het ter 
perse gaan van dit blad nog niet 
bekend. 

ERIK STIBBE 

oktober 1992 VAN MENS TOT MENS 15 



Humanitas in Deventer viert 
feest. ABAL, een project van de 

plaatselijke afdeling voor de ver-
koop van produkten uit de Derde 

Wereld, bestaat deze maand 
twaalf en een halfjaar. Het is 

dubbel feest. Want Op 28 okto-
ber openen de vrijwilligers een 
nieuw pand. Geen ondeugdelij-
ke elektra of wankele schoorste-

nen meer. Reken maar dat de 
champagnekurken in het rond 

vliegen. 

De verhuizing naar een 
nieuw pand is een 
opluchting voor de vrijwilli-
gers van ABAL. De oude 
winkel was onveilig en 
oncomfortabel. De elek-
trische bedrading deugde 
niet en de schoorsteen stond 
op instorten. Ook valt de 
nieuwe winkel, in een hoek-
pand, meer op dan de oude. 

Behalve een nieuw pand breiden de 
vrijwilligers hun inventaris uit. De koop-
waar zal dan nog professioneler ogen 
dan nu het geval is. 'We verkopen 
steeds meer duurdere kunstnijverheids-
produkten', zegt Minke van Arragon, 
vrijwilliger van het eerste uur. 'Die moet 
je ook beter ten toon kunnen stellen dan 
tot nu toe. De mensen in de Derde 
Wereld verdienen dat. Zij leggen veel 
hun hart en ziel in de vervaardiging van 
die produkten.' 
De oorsprong van ABAL ligt in 1980 in 
een Deventer kerk. Zes vrijwilligers 
exploiteerden daar een kraam met 
waren uit het arme zuiden. De opzet 
daarvan was om arbeiders in de Derde 
Wereld een eerlijke prijs voor hun pro-
dukt te betalen. Vaak krijgen produ-
centen in de Derde Wereld een habbe-
krats en strijkt de tussenhandel de winst 
op. 
Aansluitend op de manifestatie in de 
Deventer kerk deed het zestal mee aan 
de Deventer Donderdagen, een folklo-
ristisch evenement in juli op de markt in 
Deventer. De bal rolde maar door. Onze 
zes enthousiastelingen gingen op zoek 
naar meer verkooppunten: braderieën, 
manifestaties, stands in bejaardenh-
uizen en op scholen. Niet alleen ver-
koop was het doel, maar ook voor-
lichting over de Derde Wereld. 
Uit dit spontaan gegroeide initiatief is 
ABAL gegroeid. Minke van Arragon is  

samen met Annie Faber één van de 
eerste vrijwilligers die nog steeds actief 
zijn. 'Wij wilden een vast verkooppunt. 
Bij het Leprafonds konden we een voor-
kamer huren tegen vergoeding van gas 
en licht. Daar begonnen wij enkele 
dagen per week te verkopen. Al na zes 
weken hadden we zoveel vrijwilligers 
aangetrokken dat we elke dag open 
konden zijn.' De winst van ABAL komt 
voor het leeuwedeel terecht bij HIVOS, 
de humanistische organisatie voor ont-
wikkelingssamenwerking. HIVOS heeft 
dankzij ABAL al voor 80.000 gulden aan 
projecten kunnen adopteren. 
Na al die jaren is Minke van Arragon 
nog steeds hoor- en zichtbaar ent-
housiast. Die bevlogenheid is wellicht 
een oorzaak van het gemak waarmee 
ABAL vrijwilligers aantrekt. 'De meeste 
vrijwilligers blijven lang', zegt Minke. 
'Heel wat mensen zetten zich nu al tien 
jaar in voor ABAL. Hebben wij een nieu-
we vrijwilliger nodig, dan hoeven wij 
alleen maar een briefje op de winkelruit 
te hangen. Gegadigden komen dan 
vanzelf binnen. Een keer meedraaien op 
proef willen zij wel. Vaak zijn zij daarna 
niet meer weg te branden.' 
Het project trekt steeds meer jonge 
vrouwen aan. Dat komt door de uitstra- 
ling van het project, het enthousiasme 
van de zittende vrijwilligers en vooral 
doordat jonge mensen meteen ver- 
antwoordelijkheid krijgen, denkt 
Minke. 'Je moet niet denken dat je als 
oudere vrijwilliger alles het beste weet', 
zegt zij. 'Geef jonge mensen de ruimte 
en zij komen met heel leuke, nieuwe 
ideeën. De zorg voor de publiciteit heb-
ben we bijvoorbeeld opgedragen aan 
twee meiden die in Deventer public 
relations studeren. Wij merken het 
effect al goed.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

everiLI:er 
vooniecers 
Derde Wem-  

groeien maar door 
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Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan 
Postbus 71, 

1000 AB Amsterdam. 
Zet op de enveloppe: 

'0 zit dat zo' tnv: 
Jeannet van Ganzewinkel, 

Ton van den Brink 
of Harrie Gen 

Verzorgingstehuis 
Wat moet ik doen om, zodra ik 
daaraan toe ben, in een ver-
zorgingstehuis opgenomen te 
worden? En wat zijn daarvan 
eigenlijk de financiële gevol-
gen? 

Een verzorgingstehuis - ook 
wel bejaardenoord of -cen-
trum genoemd - is bedoeld 
voor ouderen die niet meer 
zelfstanig kunnen wonen, 
omdat zij hulp nodig hebben 
in hun dagelijks leven. Voor 
plaatsing in een tehuis is een 
positief advies nodig van de 
zogeheten indicatiecom-
missie in de gemeente (of 
regio) waar u woont. Een 
aanmeldingsformulier is ver-
krijgbaar bij de gemeente of 
het plaatselijk dienstencen-
trum voor ouderen. Wil uw 
echtgenoot of degene met 
wie u duurzaam samenwoont 
ook worden opgenomen, dan 
moet deze het verzoek mede-
ondertekenen. In principe 
kunt u zelf de gemeente 
kiezen waar u wilt wonen. 

De aanvrage 
De commissie die uw aan-
vraag beoordeelt, laat zich 
bij het nemen van een be-
slissing voorlichten door een 
maatschappelijk werk(st)er, 
die daarvoor bij u op bezoek 
komt. Men let hierbij o.a. op 
het volgende: 
- kan de aanvrager zich zon-
der hulp van anderen dan de 
partner binnenshuis ver-
plaatsen en aan- en uitkleden; 
- kan de aanvrager taken als 
eten koken, woning schoon-
houden, boodschappen doen 
enz. nog verrichten; 
- is er sprake van geestelijke 
of sociale problemen (con-
tactstoornissen, eenzaam-
heid, zwaarmoedigheid, 
geheugenstoornissen enz.). 
Zodra uw aanvraag wordt 
ingewilligd, komt u op de 
wachtlijst te staan van het 
verzorgingshuis van uw 
keuze. 

Het advies 
Bij een negatief advies 
bekijkt de commissie meestal 
wel of andere hulp nodig is. 
Bent u het niet met het nega-
tieve advies eens, dan kunt u 
hiertegen in beroep gaan 
(meestal bij B & W). In het  

bericht dat men van de com-
missie ontvangt, staat be-
schreven, hoe dat moet. 
U bent na een positief advies 
niet verplicht om in een te-
huis te gaan wonen en het te-
huis is ook niet verplicht om u 
op te nemen. Elk tehuis heeft 
zijn eigen werkwijze (en 
wachtlijst) wat betreft de toe-
lating. 

De kosten 
Wat de verzorgingsprijs be-
treft: in beginsel moet u de 
gehele verzorgingsprijs zelf 
betalen. Omdat de meeste 
ouderen dat niet kunnen, be-
talen zij alleen een eigen bij-
drage. De hoogte van die bij-
drage wordt bepaald door 
wat er aan inkomsten over-
blijft na aftrek van het bedrag 
voor persoonlijke uitgaven 
en andere bedragen waar-
over de bewoner kan blijven 
beschikken (een deel van het 
pensioen wordt vrijgelaten). 
Het bedrag voor persoonlijke 
uitgaven (het zogenaamde  

zak- en kleedgeld) is vanaf 1 
juli 1992 voor een alleen-
staande: f 301,12 per maand 
en voor een echtpaar: 
f 521,42 per maand. 
Van het vermogen blijft 
buiten beschouwing: voor 
een echtpaar f 10.400,— en 
voor een alleenstaande 
f 5.200,-. Bovendien blijft 
buiten beschouwing een 
bedrag van 
f 10.000.- (voor een echt-
paar) resp. f 5.000 (voor een 
alleenstaande) indien dit 
daadwerkelijk (en strikt voor 
dat doel) is gereserveerd 
voor de begrafenis-/crema-
tiekosten. 

Spaarrekening 
Zo'n vijf en twintig jaar gele-
den heb ik praktisch het gehe-
le saldo van een spaarreke-
ning bij de toenmalige Rijks-
postspaarbank opgenomen, 
op een klein bedrag na. 
Naderhand vergat ik het 
bestaan van deze rekening. 
Totdat ik onlangs het boekje 
weer tegenkwam. Al die tijd 
heeft er geen rentebijsch-
rijving plaatsgehad en ik heb 
er nooit meer geld bijgestort. 
Is het bedrag dat nog op de 
rekening staat met de daar-
over verschuldigde rente 
eigenlijk nog op te eisen ? 

Jazeker, want voor verjaring 
van het recht op uw saldo 
hoeft u nog niet bang te zijn. 
Tot dertig jaar na uw laatste 
storting moet de Postbank u 
het saldo en de opgelopen 
rente-op-rente (de zogeheten 
samengestelde interest) uit-
betalen. 

Eigen bijdrage 
Omdat wij van een 
bijstands(RWW)-uitkering 
moeten zien rond te komen 
kunnen wij ons al geen grote 
uitgaven permitteren. Maar 
binnenkort zal het nog moeilij-
ker worden, omdat wij vanwe-
ge de hulpbehoevendheid van 
mijn vrouw gedurende lange-
re tijd een eigen bijdrage voor 
gezinshulp moeten gaan beta-
len. Daarvoor hebben we 
echter het geld niet. Kunnen 
we nu tijdelijk een hogere bij-
standsuitkering krijgen? 

Een hogere maandelijkse uit-
kering is niet mogelijk,  

omdat de bijstandsbedragen 
gefixeerd zijn op een vast 
bedrag, dat afhankelijk is van 
de samenstelling van uw ge-
zin. Maar u zou de sociale 
dienst wel om bijzondere bij-
stand kunnen vragen. Bijzon-
der wil zeggen dat het om 
noodzakelijke extra kosten 
moet gaan die zijn ontstaan 
door bijzondere omstandig-
heden zoals ziekte en gebre-
ken. Tot deze bijzondere kos-
ten behoren dus niet de gro-
tere aankopen die iedereen 
wel eens heeft, zoals kleding, 
meubels, wasmachine of een 
kachel. Ook wordt verwacht, 
dat men voor verhuiskosten 
e.d. iets opzij heeft gelegd. 
Bijzondere bijstand is, 
behalve voor kosten van 
gezinsverzorging, ook moge-
lijk voor wijkverpleging, 
alarmering, tafeltje-dek-je, 
ziekenfondstaxi, bril, kunst-
gebit, gehoorapparaat, beu-
gel, elastische kousen etc., 
maar ook voor kosten, ver-
bonden aan scholing, het 
opdoen van werkervaring of 
andere activiteiten die nodig 
zijn om werk te krijgen. 
Of en hoeveel bijstand men 
krijgt voor bijzonder noodza-
kelijke kosten van het be-
staan, hangt af van iemands 
draagkracht. Als u een bij-
standsuitkering hebt - dat is 
een inkomen op het sociaal 
minimum-niveau - dan heeft u 
geen draagkracht voor 
bijzondere kosten. Mensen 
met een inkomen boven dat 
minimum hebben wel een 
zekere draagkracht. 
Voor iemands draagkracht 
tellen overigens niet mee: 
kinderbijslag, huursubsidie, 
uitkeringen voor een speci-
fiek doel (bijv. bijdrage 
woningaanpassing), 
inkomsten uit arbeid of uitke-
ring van inwonende kinderen 
onder 21 jaar. Vermogen dat 
men bezit wordt tot een 
bepaalde grens buiten be-
schouwing gelaten. 
Ondanks het feit, dat u geen 
draagkracht hebt, krijgt u 
echter niet alle kosten van 
gezinshulp vergoed, want er 
is een drempelbedrag van 
f 186,— per jaar. Alleen als 
de totale kosten van uw extra 
uitgaven hoger zijn dan dit 
bedrag (per jaar), krijgt u het 
meerdere vergoed. 
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Taalles 
Uiteraard heeft Humanitas 
boodschap aan de vele 
nieuwkomers in ons land, die 
hun weg als medelander 
moeten zien te vinden. Seri-
eus van de partij zijn wil zeg-
gen, snel thuis raken in de 
Nederlandse samenleving. 
Een redelijke beheersing van 
de Nederlandse taal is daar-
bij een noodzakelijk attri-
buut. Met dat in het achter-
hoofd besloot de afdeling 
Eemland wat te gaan doen 
voor Marokkaanse vrouwen. 
Nagegaan werd of er 
behoefte was aan taallessen. 
Men stuitte daarbij op de 
activiteiten van het Educatief 
Centrum Amersfoort. Dit EC 
verzorgt taallessen met 
onderwijsbevoegden voor 
allochtonen, maar kan daar-
bij goed hulp van vrijwilli-
gers gebruiken. Vrijwilligers 
om de mensen te helpen met 
het oefenen van de geleerde 
stof. Kortom de komst van 
Humanitas vrijwilligers werd 
toegejuicht. De afdeling 
Eemland is momenteel druk 
doende om vrijwilligers te 
werven. 

Gids 
De projectgroep 'Over 
Wonen van Ouderen Gespro-
ken' van de (mede door 
Humanitas opgerichte) 
Stichting Huisvesting Oude-
ren Amersfoort, gaf recent 
een informatiegids over 
woonmogelijkheden uit voor 
ouderen in Amersfoort. De 
gids is bedoeld om ouderen 
in staat te stellen hun woon-
keuze voor de toekomst zo 
goed mogelijk te baseren op 
kennis van alle mogelijkhe-
den. Die mogelijkheden wor-
den terdege op een rij gezet 
en besproken. Van senio-
renwoning tot groepswonen, 
van aangepast wonen tot 
hofje. Verder informeert de 
gids de lezers over toewij-
zingsregels, huursubsidie en  

servicekosten. Toegevoegd 
is een plattegrond waarop 
aangegeven staat waar men 
in Amersfoort de besproken 
woonmogelijkheden kan vin-
den. De gids telt 16 pagina's 
en kost f 2.50. Een prima 
initiatief dat past in het 
woonbewustwordingsproject 
Over Wonen van Ouderen 
Gesproken (OWOG). 

Oppascentrales 
Vorig jaar constateerde 
Humanitas Alkmaar dat 
vrijwilligers van de afdeling 
via huisbezoek meer en 
meer worden gecon-
fronteerd met ouderen met 
dementieverschijnselen. 
Thuiswonende dementeren-
den zijn vooral voor de 
directe verzorgers thuis een 
zware opgaaf. De helpende 
hand van vrijwilligers van 
Humanitas kan daarbij van 
dienst zijn. Alkmaar nam zich 
voor dit werk te organiseren. 
Maar al snel werd duidelijk 
dat voor dit zware vrijwilli-
gerswerk samenwerking met 
ten minste één andere 
vrijwilligersorganisatie, 
meer uitzicht op kans van sla-
gen zou geven. Er werd een 
partner gevonden in de 
stichting Zonnebloem, die 
met een vergelijkbaar plan 
rondliep en met dezelfde 
organisatieproblemen zat. 
Samenwerkingsbesprekin-
gen leidden tot de oprichting 
van de Humanitas/Zonne-
bloem Oppascentrale voor 
thuiswonende dementeren-
den in Alkmaar en om-
geving. De centrale biedt 
`aanwezigheidhulp'. Voorals-
nog per vrijwilliger voor één 
dagdeel per veertien dagen. 
De centrale hoopt deze 
`hulpfrequentie' snel te kun-
nen uitbreiden. De vrijwilli-
gers die meedoen worden 
geschoold en begeleid. 

Subsidie 

Subsidies zijn fijne dingen 

Maar tegenwoordig 
is het dringen 

Subsidies zijn schaars 

Dan gebeurt er wat naars 

Omdat er activiteiten 
aan hingen 

Die moet dan stoppen 

En er rollen koppen 

Het is een straf 

Vrijwilligers af 

En zwakkeren moeten 
hun eigen boontjes 
weer doppen 
Uit het blad van de afdeling Assen 

'Kijken is Kiezen' 
Zaterdag 23 september kon-
den de vele leden van de 
Humanistische Familie 
zichzelf in Beverwijk aan 
elkaar en aan het publiek 
voorstellen. Het was de fees-
telijke afronding van de 
reizende tentoonstelling 'Kij-
ken is Kiezen' die gedurende 
twee weken in de 
Beverwijkse bibliotheek te 
bezichtigen was. Ongeveer 
25 humanistische orga-
nisaties werkten er ent-
housiast aan mee. Bezoekers 
konden zo voor het eerst een 
overzicht krijgen van wat de 
gezamenlijke humanisten aan 
activiteiten in huis hebben. 
Achter de diverse markt-
kraampjes gaven standhou-
ders uitleg over achtergron-
den van initiatieven. In de 
Humanistische tuin werd een 
gevarieerd programma aan-
geboden met onder andere 
korte interviews, het Huma-
nitas-koor uit Beverwijk, de 
Mexicaanse Muziekgroep 
CUAHUTLI en de spectaculai- 

re Papoea-dansgroep SAM-
PARI. Rob Tielman, voorzitter 
van de internationale huma-
nistische organisatie IHEU, 
constateerde in zijn ope-
ningswoord dat humanisten 
zich niet graag laten vangen 
in één georganiseerd ver-
band. Het zijn vaak zeer 
zelfstandig denkende 
mensen, individualisten die 
bijna allemaal een eigen 
organisatietje nodig lijken te 
hebben. Toch is hij van 
mening dat ook humanis-
tische organisaties moeten 
proberen krachtdadiger en 
gezamenlijk op te treden 
wanneer ze 'het grote 
publiek' willen aanspreken. 
De manifestatie bewees dat 
de samenwerkende humanis-
tische organisaties zich met 
trots kunnen presenteren. 
Toch was het aantal bezoe-
kers 'van buiten' op deze 
eerste gezamenlijke manifes-
tatie lager dan verwacht. In 
een evaluatie zal besproken 
worden hoe dat een volgen-
de keer verbeter kan. 
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Prijsuitreiking 
De Mr. A.E.Ribbius Pelletier-
prijs is een bekroning voor 
degene die een essay over 
het humanistisch handelen 
heeft geschreven of die zich 
heeft onderscheiden in de 
praktijk van het humanistisch 
handelen met betrekking tot 
de positie van vrouwen. Deze 
prijs wordt vrijdag 6 novem-
ber tussen 13.30 en 16.30 uur 
voor het eerst uitgereikt door 
de goede zorgen van het 
Humanistisch Opleidings 
Instituut en de Universiteit 
voor Humanistiek. Een klein 
aantal kaarten is nog voor 
belangstellenden beschik-
baar. Plaats van handeling: 
het Polman's huis in Utrecht. 
Voor nadere informatie: stuur 
een kaartje aan het Mr A.E. 
Ribbius Pelletierfonds, t.a.v. 
mevr. A. Brest van Kempen, 
postbus 797, 3500 AT Utrecht. 

Kindertelefoon weg 
De Informatie- en Advieslijn 
Kindermishandeling, kortweg 
de Kindertelefoon ging 1 
oktober ter ziele. Niet omdat 
er geen behoefte aan is (3500 
telefoontjes in een jaar), maar 
omdat de minister van WVC 
de 06-lijn niet langer wil 
subsidiëren. Het bestuur van 
de stichting Kindertelefoon 
acht de ministeriële beslis-
sing een miskenning van de 
belangen van het kind. Via de 
lijn kwamen veel gevallen van 
acute kindermishandeling aan 
het licht. Niet minder dan 
twintig procent van alle bin-
nenkomende telefoontjes 
betroffen directe crisissitua-
ties. Bovendien werd het 
nummer dikwijls gedraaid 
door zowel volwassenen als 
kinderen die advies vroegen 
in een moeilijke situatie. Na 1 
oktober is het nummer van de 
kindertelefoon op een ant-
woordapparaat geschakeld 
dat meldt dat men zich tot de 
stichting Korrelatie kan wen-
den. Als kindermishandeling 
een moeilijk toegankelijke 
problematiek betreft omdat 
ook slachtoffers en naast-
staanden er moeilijk mee naar 
buiten komen, dan moet de 
toegang tot gehoor en hulp zo 
simpel mogelijk zijn. De mi-
nister blijkt dit niet te begrij-
pen. Bezuinigen zonder ratio 
derhalve. 

Wie betaalt? 
De Tijdelijke Regeling Op-
vang Ontheemden (TROO-re-
geling) voorziet in een ver-
goeding van 400 gulden per 
maand. Het is de vraag of 
deze WVC-bijdrage voldoen-
de is om adequaat iets te 
doen. De gemeente Dor-
drecht maakte recent een 
plan om vijftien leegstaande  

woningen in te richten voor 
de opvang van vijftig Joego-
slavische vluchtelingen. De 
kosten zijn niet de dekken uit 
de TROO-regeling. WVC 
achtte het Dordtse plan veel 
te duur. Als de gemeente het 
toch zou doorzetten zou ze zelf 
voor de meerkosten hebben 
moeten opdraaien. Dordrecht 
heeft hierop van zijn oor-
spronkelijk plan afgezien en 
werkt nu aan een goedkoper 
alternatief. Dat zal neerkomen 
op meer gecentreerde op-
vang. Niet meer in aangepas-
te leegstaande huizen, maar 
in b.v. een oud schoolge-
bouw. Een redelijk alterna-
tief? Dat kan het geval zijn als 
de opvang niet te lang duurt. 
Een en ander stemt tot na-
denken over de marges van 
de redelijkheid en de neiging 
tot kleinzielig gesjagger over 
de kosten die een rol spelen. 

Kinderopvang 
Tot 1 juli was zeventig pro-
cent van de plaatsen in kin-
derdagverblijven exclusief 
gereserveerd voor bedrij-
ven. Maar deze blijken veel 
minder geïnteresseerd dan 
waarop was gerekend. Nu 
blijkt dat de werkgevers met 
de harde guldens niet over 
de brug komen, moeten ge-
meenten met kinderdagver-
blijven de plaatsen gaan 
openstellen voor mensen, 
die wachten op een gesub-
sidieerde plaats. Overigens 
blijven diverse gemeenten 
voorrang geven aan bedrij-
ven die plaatsen willen 
kopen. Eenvoudig omdat ze 
er anders te veel bij in-
schieten. Ouderbijdragen 
van particulieren zijn nog 
niet eens de helft van wat 
bedrijven voor een plaats 
per jaar op tafel leggen. En 
de rijksbijdrage aan ge-
meenten voor een plaats is 
een vast bedrag, dat 
ongeveer een derde van de 
reële kosten dekt. Hoe 
groter de gemeenten voor 
de kosten moeten opdraaien, 
hoe meer de behoefte aan 
toelatingscriteria die tevens 
een volumebeperkend effect 
hebben. Rotterdam kent bij-
voorbeeld de regel dat kin-
deren van werkende ouders 
in principe niet in aanmer-
king komen voor gesubsi-
dieerde kinderopvang. Ook 
ouders zonder werk kunnen 
hun kinderen niet langer 
aanmelden. Wie dan nog 
wel? Alleen kinderen van 
ouders die een arbeids-
marktgerichte studie volgen 
en kinderen die verwezen 
worden door de huisarts, 
maatschappelijk werk, con-
sultatiebureau's en instellin-
gen van jeugdhulpverlening. 

Beter Zien 
Recent onderzoek bracht aan 
het licht dat in ons land 
ongeveer 665.000 mensen 
met onvoldoende gezichts-
vermogen over straat gaan. 
De Stichting Beter Zien, in 
wier opdracht het onderzoek 
werd verricht, besloot hierop 
tot het organiseren van een 
aantal voorlichtings-
activiteiten. De Stichting doet 
dit in samenwerking met de 
ANWB en de Algemene Bond 
van Ouderen (ANBO). Vanaf 
het voorjaar 1993 zal een 
`Beter Zien Bus' door het land 
gaan rijden, waarin mensen 
hun ogen kunnen laten testen 
en waarin informatie wordt 
gegeven over de belang-
rijkste aspecten van het 
gezichtsvermogen. Daar-
naast zullen diverse voor-
lichtingsbijeenkomsten wor-
den georganiseerd. Uitge-
breidere gegevens zijn ver-
krijgbaar bij het Informatie-
centrum van de stichting 
Beter Zien te Amstelveen 
telefoon: 020-6439071 

Zwartboek 
Volgens de Gehandicapten-
raad zijn in het nieuwe rege-
ringsvoorstel voor de Wet 
Gelijke Behandeling onvol-
doende garanties opgeno-
men ter bescherming van 
gehandicapten en chronisch 
zieken. De Raad werkt mo-
menteel aan een zwartboek 
om de leden van de Tweede 
Kamer duidelijk te maken, 
dat die bescherming hard 
nodig is. In het zwartboek 
zullen voorbeelden worden 
gegeven van onverbloemde 
discriminatie zoals, het wei-
geren van spastici in restau-
rants en het wegsturen van 
lichamelijk gehandicapten 
bij opleidingsinstellingen op 
grond van 'vermeend' ver-
standelijk tekortschieten. De 
Gehandicaptenraad is van 
mening dat wettelijke be-
scherming helaas de enige 
weg is die de maatschappij 
er toe kan bewegen om ge-
handicapten en chronisch 
zieken als burgers met gelij-
ke rechten te zien. 

Kort 
von 
Stof 

Klachtbehandeling 
Het Patiënten/Consumenten-
Platform Overijssel (PCPO) 
verzorgde een inventarisatie 
van de klachtbehandeling 
door zorginstellingen. Men 
schreef hiertoe honderden 
Overijsselse instellingen en 
organisaties aan. De respons 
was groot. Liefst negentig 
procent van de aangeschre-
venen reageerden. Uit de in-
ventarisatie kwam naar voren 
dat zo'n tachtig procent van 
de respondenten met een 
standaard klachtprocedure 
werkt. Dat lijkt mooi, maar 
nog niet de helft van deze 
procedures staat op papier. 
En wat opvallender is, nog 
geen veertien procent van de 
respondenten met een 
klachtprocedure werkt met 
'onafhankelijke' klachtbe-
handeling. Zo beschikte geen 
van de acht aangeschreven 
ziekenhuizen over onafhan-
kelijke klachtbehandeling en 
slechts één van de 21 aan-
geschreven verpleeghuizen. 
Van de tien kruisverenigin-
gen werkten er negen met 
een standaard klachtproce-
dure, maar ook hier was er 
slechts één met 'onafhanke-
lijke' klachtbehandeling. 
Vooral dat laatste is vreemd, 
want bij de erkenning van 
kruisverenigingen geldt de 
regel dat onafhankelijke 
klachtbehandeling vereist is. 
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voor het wegzakken van de aandacht. 
'Als wij kleurrijk Nederland willen 
zijn,' zei hij in de RAI, 'dan niet alleen 
in tijden van voorspoed, maar ook in 
tijden van verdriet.' Wat gebeurt er 
als de tranen zijn gedroogd, de tele-
visiecamera's zijn ingepakt en de be-
langstellenden zijn verdwenen? 
Wordt de Bijlmer dan opnieuw een 
gebied zonder gezag, waar mensen 
zich aan hun lot voelen overgelaten? 
Spreekt collectieve schrik van een 
neerstortend vliegtuig meer tot de 
verbeelding dan de dagelijkse nood 
van een achterstandsgebied? 
Leed dat je niet zelf ondergaat is 
moeilijk invoelbaar. De televisiebeel-
den over Joegoslavië of Somalië zet je 
na verloop van tijd maar af. Je neemt 
voor kennisgeving aan dat de trage-
die in zulke gebieden afgrijselijk is. 
Maar het is niet te bevatten dat het 
allemaal echt gebeurt. Soms doen zich 
voorvallen voor die al die slepende 
ellende opeens zichtbaar en voorstel-
baar maken. Zoals de beelden van het 
meisje die de catastrofe verbeeldden 
na een vernietigende aardverschui-
ving in Colombia. Dagenlang zat zij 
knel in de puinhopen, met alleen haar 
hoofd boven water. Hulpverleners 
konden haar niet verlossen. Zij be-
zweek tenslotte van uitputting in de 
armen van reddingswerkers. Alle 
televisiestations ter wereld zonden de 
beelden uit. 
Hulp kan en mag niet alleen een 
gevolg zijn van zulke emotionele 
erupties. Hulp schept verantwoorde-
lijkheid. Mensen in nood voelen zich 
alleen maar eenzamer als zij na aan-
vankelijke steun alsnog in de steek 
worden gelaten. Wie echt bereid is 
om nood te lenigen, desnoods in de 
eigen straat, zal zich moeten vereen-
zelvigen met verdriet. Het is de vraag 
of je ooit echt kan troosten. Maar een 
andere vorm van hulp bestaat niet. 
Kunnen en willen wij een schouder 
bieden, zelfs al vloeien de tranen niet 
meer? Niet iedereen kan dit en hoeft 
zich daartoe verplicht te voelen. Maar 
daarmee heeft niemand een vrijbrief 
om de ogen te sluiten voor het leed in 
deze wereld, dichtbij of verder. Laten 
wij hopen dat er altijd genoeg sterke 
schouders beschikbaar zullen zijn. 

Op 4 oktober stortte een vrachtvlieg-
tuig neer op twee flats in de Bijlmer. In 
één van die twee, Kruitberg, heb ik tot 
vier maanden geleden gewoond. Nog 
steeds hebben wij heel veel vrienden 
in de nabije omgeving van het ramp-
gebied. 
De vuurzee en de brandende flatwo-
ningen waarvan ik getuige ben ge-
weest, zijn beelden die ik nooit meer 
vergeten zal. 
Veel van onze vrienden en kennissen 
hebben de ramp overleefd. Een aantal 
bekenden zullen wij echter niet meer 
terugzien. 
De eerste dagen na de ramp kon ik 
mij niet losmaken van het gebeurde. 
Het vliegtuig was die middag precies 
over ons huis gevlogen. Wat zou er 
gebeurd zijn als het één seconde eer-
der was verongelukt? 
Tegenover deze spookbeelden staan 
de hartverwarmende reacties, direct 
na het ongeluk. Het rampgebied werd 
de helpende hand gereikt. Het leek 
wel alsof heel Nederland zich het 
gebeurde persoonlijk aantrok. Tij-
dens de rouwplechtigheid op 11 okto-
ber demonstreerde Nederland haar 
eensgezindheid. Tienduizenden 
mensen legden tijdens een herden-
king bloemen op de plaats van de 
ramp of bezochten de herdenkings-
dienst in de RAI. Kleurrijk Nederland 
bestond op dat moment echt. 
Wat zal er verder gaan gebeuren in 
de Bijlmer? Juist op deze plaats in 
Amsterdam, bewoond door tiendui-
zenden mensen die in enorme beton-
nen flats wonen, leven veel mensen in 
een achterstandssituatie. De werk-
loosheid is ongekend hoog, bijna 
zeventig procent. Uit huis-zettingen 
zijn aan de orde van de dag. Het we-
melt in de Bijlmer van de junks. De 
geweldcriminaliteit is er hoog. Ooit 
hebben wij op één nacht vier schie-
tpartijen gehoord. Loeiende sirenes 
van politieauto's, rennende agenten 
over de galerijen van de flats, in de 
Bijlmer is het normaal. Mensen die 
het zich kunnen permitteren verlaten 
de wijk. In de Bijlmer met haar vele 
etnische minderheden voelen velen 
zich ver verwijderd van de normale 
maatschappij. 
Tijdens het uur van verdriet huilde 
Nederland mee. Maar premier Lub-
bers waarschuwde op 11 oktober al 

20 VAN MENS TOT MENS oktober 1992 


