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BHWO/JOT 
werkt weer 
In het december-nummer meldden wij u dat de Bestuurscommis-
sie Humanitas Welzijn Ouderen (BHWO) en de Jong Oud Trust 
(JOT) naar aanleiding van de besluiten op de Algemene Verga-
dering van Afgevaardigden van Humanitas in november had 
besloten haar werkzaamheden te schorsen. 
Een aantal ontwikkelingen hebben BHWO en JOT inmiddels aan-
leiding gegeven dit besluit in te trekken. Zij zijn dan ook weer 
volop actief en werken in overleg met het hoofdbestuur intensief 
aan de voorbereiding van de extra AVA op 9 mei. Tijdens deze 
Algemene Vergadering van Afgevaardigden van Humanitas zul-
len de doelstellingen. de plaats en de opzet van het welzijnswerk 
ouderen alsmede de relatie tussen Humanitas en de HSHB 
(Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) de belangrijkste 
punten van bespreking zijn. 
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HOM zelfstandig 
Het Humanistisch Overleg 
Mensenrechten (HOM) is een 
zelfstandige stichting gewor-
den. In het bestuur zijn vaste 
plaatsen ingeruimd voor de 
drie organisaties, die het HOM 
in 1981 hebben opgericht: het 
HIVOS (Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssamenwer-
king), Humanistisch Verbond 
en Humanitas. Gelijktijdig heeft 
het HOM ook een nieuwe voor-
zitter gekregen: Maarten van 
Traa. De bekende PvdA-bui-
tenlandspecialist is daarmee 
de opvolger geworden van 
Relus ter Beek, de huidige min-
ster van defensie. 
Ab Eikenaar, die sinds Ter 
Beek minister werd het voorzit-
terschap waarnam is nu weer 
vice-voorzitter. Het Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten 
houdt zich vooral bezig met de 
mensenrechten in ontwikke-
lingslanden, vaak in samen-
werking met de IHEU (Interna-
tional Humanist and Ethical 
Union). Voor meer informatie: 
030-31.81.45. 

Hoogleraar 
Dr G.A. den Hartogh is door de 
Stichting Socrates benoemd tot 
bijzonder hoogleraar bij de 
Universiteit van Amsterdam op 
het gebied van de ethische 
aspecten van de gezondheids-
zorg in relatie met de humanis-
tische levens- en wereldbe-
schouwing. Dr. Den Hartogh 
verzorgde eerder als universi-
tair hoofddocent o.a. de cursus 
'Ethiek van leven en dood' en 
publiceerde in binnen- en bui-
tenlandse tijdschriften over 
onderwerpen als de selectie 
van patienten bij schaarse 
medische hulpmiddelen. poli-
tieke filosofie en de geschiede-
nis van ethiek en politieke filo-
sofie. 

Afdelingblad 
De afdeling Eemland (Amers-
foort e o.) heeft voor het eerst 
na een aantal jaren weer een 
eigen afdelingsblad. Eenvou-
dig van uitvoering, maar pret-
tig geschreven met goede 
informatie over wat de afdeling 
doet De redactie laat duidelijk 
blijken wat zij met een afde-
lingblad bedoelt: het op de 
hoogte houden van de leden 
met het plaatselijk Humanitas-
gebeuren en dan vooral van 
nieuwe initiatieven Die wor-
den overigens tn Eemland 
vaak samen met anderen ont-
plooid. zo blijkt 
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Drie inleiders met één boodschap: 

Humanitas onafhankelijker 
maken van de overheid 

`De burger is com-
petenter geworden 
en daardoor beter 

aanspreekbaar voor 
de ingewikkelde 

problemen van een 
moderne maat-

schappij. Humanitas 
zou de mogelijkhe-

den voor de solidai-
re en participerende 
burger moeten ver-
ruimen, verzet moe-

ten aantekenen 
tegen ontwikkelin-
gen die solidariteit 

en participatie 
bemoeilijken'. Aldus 
Herman Tjeenk Wil-

link op het sympo-
sium 'Het welzijns-

werk in de negenti-
ger jaren en daarna', 

op 11 januari in 
Rotterdam. 

Drie sprekers hadden tijdens dit symposi-
um (tevens nieuwjaarsreceptie van Huma-
nitas) een boodschap die sterk in dezelfde 
richting wees. Han Sie, veelzijdig vrijwilli-
ger, Lilian Schulte, stafmedewerkster 
Maatschappelijk Activeringswerk en Her-
man Tjeenk Willink, die met zijn bijdrage 
afscheid nam als voorzitter van Humanitas. 
Humanitas heeft zich geruime tijd vooral 
geconcentreerd op de uitvoering van 
taken, waarvoor de overheid een zekere 
verantwoordelijkheid droeg. Die verant-
woordelijkheid kwam ook tot uiting in 
enerzijds de financiering, anderzijds de 
regelgeving. Denk aan de Gezinsverzor-
ging, de Jeugdhulpverlening, de Verstan-
delijk Gehandicaptenzorg, de Kinderop-
vang. Daarmee werd Humanitas ook 
steeds meer afhankelijk van de overheid. 
Is die uitvoering van taken niet de voor- 

naamste taak van een organisatie als 
Humanitas? 
Herman Tjeenk Willink ziet dat anders. Hij 
ziet nog twee belangrijke taken, die te 
maken hebben zijn opvatting dat de bur-
gers van dit land competent genoeg zijn 
om niet in alles van de overheid afhanke-
lijk te willen zijn. 
Hij ziet een taak voor Humanitas als tegen-
wicht tegen de overheid met zijn eigen 
belangen (bezuiniging bijvoorbeeld). 
Humanitas kan de overheid aanspreken 
op de grenzen van zijn taak en zijn 
invloed. Wat de overheid kan, dat kan 
Humanitas vaak niet. Maar ook het omge-
keerde is waar: wat Humanitas kan, dat 
kan de overheid lang niet altijd. Zijn derde 
taak voor Humanitas houdt daarmee nauw 
verband: het geven van impulsen voor 
vernieuwingen. 
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Humanitas puur afhankelijk van de overheid? Ex-voorzitter Herman Tjeenk Willink ziet dat anders. Humanitas moet ook een tegenwicht zijn. 

Tjeenk Willink ziet in Humanitas een net-
werk van burgers, een deel van het veel-
besproken maatschappelijk middenveld. 
Daarom moet Humanitas zich opstellen 
aan de kant van de burgers en de maat-
schappij, niet aan de kant van de overheid. 
Die accentverlegging heeft zijns inziens 
alleen kans, als Humanitas meer aanslui-
ting krijgt met die burgers en die maat-
schappij. Dat zal tot uitdrukking moeten 
komen in het ledental en in de waarden. 
die Humanitas uitdraagt. Humanitas zou 
dan ook bereid moeten zijn haar werk 
meer dan tot dusver te toetsen aan de 
waarden die de vereniging zegt te verte-
genwoordigen, aan de betekenis daarvan 
voor de burgers en aan de bijdrage aan 
het ontwikkelen van vernieuwingen Als 
dat niet lukt verwacht hij dat Humanitas 
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steeds meer afhankelijk zal worden van de 
overheid en dus van de wisselingen in de 
aandacht van de overheid voor de zaken 
waar Humanitas mee bezig is. 

Welke overheid? 
Terwijl het besef toeneemt. dat op allerlei 
beleidsterreinen 'de zorg voor de kwaliteit 
van het leven de beslissende factor wordt', 
zoals oud-HB-lid Middel stelt, wordt het 
welzijnsbeleid door de rijksoverheid afge-
bouwd. Welzijn is 'uit' in Den Haag. 
Hoe komt dat? 
Tjeenk Willink analyseert dat het begrip 
'welzijn' altijd iets kunstmatigs heeft 
gehad. Onder de noemer 'welzijnsbeleid' 
zijn veel verschillende activiteiten ont-
plooid. Sommige succesvol. andere niet. 
Het ging altijd wel over maatschappelijke 
problemen. maar op de meest uiteenlo-
pende terreinen. Problemen die in de 
zeventiger jaren vaak zeer serieus wer-
den genomen, maar in de tachtiger jaren 
juist weer niet. 
In feite heeft het welzijnsbeleid nooit die 
consistente inhoudelijke lijn gehad. die 
vaak werd gesuggereerd De politieke 
aandacht ging veelal meer uit naar de 
organisaties dan naar het werk dal die 
organisaties verzetten 

Maar er is meer aan de hand. Een tweede 
reden. waarom welzijn 'uit' is bij de over-
heid ligt in het loslaten van de pretentie, 
dat zij maatschappelijke problemen 'van 
boven af kan oplossen. Politici moeten 
erkennen, dat de maatschappij niet zo 
'maakbaar' is als zij dachten. 
Een derde reden voor de teruggelopen 
belangstelling voor het welzijn is dat niet 
altijd even duidelijk was (en is) waarvoor 
het welzijnsbeleid en zijn uitvoerders 
eigenlijk staan. Natuurlijk staat het belang 
van de cliënt altijd voorop in de presenta-
tie. maar is dat in werkelijkheid ook zo? 
Tjeenk Willink stelde de vraag niet met 
zoveel woorden, maar zijn betoog was 
duidelijk: de instellingen en hun medewer-
kers lijken soms belangrijker dan het doel 
dat zij heten te dienen. De bereidheid kri-
tiek te aanvaarden en er conclusies uit te 
trekken neemt naar zijn indruk af. De poli-
tiek vraagt meetbare resultaten. De vraag 
is hoe maak je bijdragen aan het welzijn 
v, in mensen meetbaar? 

Decentralisatie 
Decentralis,  11 	;. tiet welzijnsbeleid 
houdt meer in i. in menigeen er in zoekt. 
Tjeenk Wijlink on(lerkent drie tendensen: 
ten eerste de afsplitsing van onderdelen. 



Tjeenk Willink: Humanitas moet zich richten op een discussie overburgerschap. 

'Zorg' noemen we voortaan geen onder-
deel meer van 'welzijn' maar voegen we 
toe aan het gezondheidsbeleid. Daarmee 
komt zorg onder verantwoordelijkheid 
van een andere departementale afdeling 
en krijgt een andere subsidietitel. We kun-
nen hier in het midden laten of dat meer of 
minder geld oplevert voor de zorg die bij-
voorbeeld Humanitas aan mensen 
besteedt. 
Ten tweede bedenkt de politiek dat je 
welzijn kunt opsplitsen in drie functies: 
onderzoek, werkontwikkeling en sociaal 
beleid. Voor alle drie heb je (aparte) 
instellingen nodig. Dat verklaart wellicht, 
waarom de rijksoverheid moeite heeft met 
een instelling als Humamtas, die niet alleen 
uitvoerend werk verricht, maar zich ook 
bezighoud met onderzoek en werkontwik-
keling. De instellingen, die het Rijk  

bereid is te subsidiëren voor de taken 
onderzoek en werkontwikkeling zijn 
bedoeld ter ondersteuning van het uitvoe-
rende werk. Van al het uitvoerende werk. 
Er is dan sprake van functionele decentra-
lisatie. 
De derde tendens is wat de gewone bur-
ger onder decentralisatie pleegt te ver-
staan: niet langer alle verantwoordelijk-
heid bij het Rijk, maar verdeeld over pro-
vincies en gemeenten. Aangezien echter 
deze decentralisatie nogal eens gepaard 
ging met bezuinigingen, zagen die 'lagere 
overheden' zich soms genoodzaakt de 
plaatselijke of regionale instellingen tot 
fusies te dwingen. 

Tegenstelling 

Hier moet een verbijsterende tegenstel-
ling worden geconstateerd. Decentralisa- 

tie werd veelal gepropageerd met het 
argument, dat kleinere eenheden, dichter 
bij de burger, beter in staat zouden zijn de 
werkelijke behoeften te peilen en te han-
delen naar de daaruit te trekken conclu-
sies. Aan de andere kant wordt sterk de 
nadruk gelegd op professionele kwaliteit 
en efficiëntie, die dan weer ineens het 
beste te vinden zou zijn door zelfstandige 
(plaatselijke of regionale) instellingen te 
laten fuseren. Klein is fijn, maar groter is 
goedkoper. Het is nog steeds de vraag of 
er over het welzijn van de cliënt wordt 
gepraat of over bezuinigingen en de wijze 
waarop machtsverhoudingen zich in het 
Haagse ontwikkelen. 
Dat het Ministerie van WVC na de jubelen-
de opgang in de zeventiger jaren nu sterk 
is teruggevallen in aandacht en macht, is 
geen geheim. Terecht stelt Tjeenk Willink 
dan ook, dat Humanitas daar het heil niet 
van hoeft te verwachten, beleidsmatig 
noch financieel. 
Al een aantal jaren terug stelde de eco-
noom professor Geelhoed: 'In het zorgbe-
leid heeft de verhouding overheid-gesub-
sidieerde instellingen steeds centraal 
gestaan. De burger heeft weinig aandacht 
gekregen, in tegenstelling tot in de sociale 
zekerheid. De burger is in het zorgbeleid 
meer object dan drager van rechten en 
plichten. Het is in zekere zin een blinde 
vlek bij de ontwikkeling van het welzijns-
beleid geweest, dat men niet heeft inge-
zien dat juist de burger die van zorg 
afhankelijk raakt èn tegenover de hulpver-
lenende instantie èn tegenover de over-
heid een duidelijk omschreven rechtspo-
sitie nodig heeft. Zolang dat niet is 
gebeurd is de emancipatie van de burger 
als cliënt of patiënt niet voltooid en is ook 
de zorgsector zelf onvolwassen.' 
Tjeenk Willink is het met deze constatering 
grotendeels eens en concludeert, dat 
deze situatie op grond van de eigen uit-
gangspunten voor Humanitas niet aan-
vaardbaar kan zijn. Humanitas zal zich 
derhalve meer moeten richten op de dis-
cussie over het 'burgerschap'. Humanitas 
zou moeten werken aan het verruimen van 
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Aandacht voor de burger is een blinde vlek in het welzijnsbeleid, vindt professor Geelhoed. 

de mogelijkheden voor de 'solidaire' en 
de 'participerende' burger - de burger 
die naast zijn medemens wil staan en actief 
deel wil uitmaken van de samenleving. 
Humanitas zou zich moeten keren tegen 
ontwikkelingen die solidariteit en partici-
patie bemoeilijken. Anders gezegd: 
Humanitas zou zich kunnen ontwikkelen 
tot spreekbuis van mondige burgers, die 
nadruk willen leggen op het sámen in 
'samenleving'. 

Humane vernieuwing 

De leidende gedachte in het regeerak-
koord van 1990 was het vinden van een 
nieuw evenwicht tussen economische 
rationaliteit en sociale betrokkenheid, 
aldus Lilian Schulte. Het versterken en 
handhaven van de onafhankelijkheid van 
het individu moet een hoofddoelstelling 
zijn van het beleid. Daarmee wordt 
bedoeld, dat het beleid moet voorkomen 
dat mensen in een neerwaartse spiraal 
terechtkomen en uiteindelijk belanden in 
een uitzichtloze situatie. Een situatie, die 
gekenmerkt wordt door sociaal isolement 
(eenzaamheid) en een (grote) afhankelijk-
heid van allerlei voorzieningen. Dat is 
mogelijk door mensen aan te spreken op 
dat wat ze (nog) kunnen, door ze te stimu-
leren tot deelname aan het maatschappe-
lijk leven en door integratie te bevorde-
ren. Waar mogelijk kan ook de deelname 
aan het arbeidsproces worden bevor-
derd. 
álian Schulte wantrouwt de mooie woor-

den, waarachter minder mooie daden 
kunnen schuilgaan. Het klinkt allemaal of 
het overheidsbeleid precies dat wil bevor-
deren, wat voor Humanitas de kern van 
het verenigingswerk is. Maar gelijktijdig 
zet de minister de subsidie stop voor het 
ouderenwerk van Humanitas, kondigt aan 
dat het maatschappelijk activeringswerk 
van Humanitas ook 25 procent moet inle-
veren en tracht Humanitas te verplichten 
haar op de maatschappij gerichte maat-
schappelijk activeringswerk op één 
hoop(je) te gooien met het veel meer 
intern, op vorming binnen de eigen groep 
gerichte, gelijknamige werk van een aan-
tal confessionele organisaties. 

Beleidsplan 

Het antwoord op dit 'overheidsbeleid' 
moet volgens Lilian Schulte zijn: het helder 
en doelbewust formuleren van het eigen 
beleid. Zij trekt niet in twijfel dat binnen de 
vereniging veel goed werk wordt verzet. 
Onze doelstelling is prachtig en dat zijn 
onze activiteiten ook. De komende jaren  

zullen wij ons echter meer moeten inzet-
ten, zo stelt zij, om doelstellingen en activi-
teiten aan elkaar te koppelen. Daarbij gaat 
het zowel om de professionele als om de 
vrijwilligersactiviteiten - beide zijn deel 
van het geheel. Evenals Tjeenk Willink is 
zij van mening, dat het onjuist is er van uit 
te gaan dat Humanitas zou moeten volgen. 
Integendeel: vanuit een visie die kan wor-
den ontwikkeld in discussie met actieve 
afdelingen en vanuit concrete ervaringen 
kan Humanitas aangever zijn voor (ver-
nieuwend) overheidsbeleid. 
'Politieke partijen zijn onwetend over wel-
zijnswerk' concludeerde Han Sie. De 
regering is meer bezig met de sociaal-
economische sector dan met het welzijn. 
Dat geeft een belangrijke opening aan 
organisaties, die invulling kunnen geven 
aan de behoeften van de samenleving op 
dit terrein. 
Juist vanuit humanistische hoek signaleert 
Sie echter ook een ontwikkeling die een 
harmonische samenleving bedreigt: de 
over-individualisering. Wie eenzijdig de 
nadruk legt op de rechten van ieder mens  

apart, ziet licht over het hoofd dat mensen 
ook plichten tegenover elkaar hebben. 
Ook Han Sie ziet een belangrijke eigen 
taak in het ontwikkelen van visies op de 
inhoud van wat welzijnswerk wordt 
genoemd door Humanitas. Hij onder-
streept daarbij het belang van contacten 
met elkaar maar ook met humanisten met 
een andere dan onze westers-christelijke 
achtergrond. Moslim-humanisten, huma-
nisten met een oosterse achtergrond. 
De kwaliteit van het (vrijwilligers)werk van 
Humanitas ligt in een combinatie van 
inhoud, communicatie en organisatie,  
besloot Tjeenk Willink. 'Het ijkpunt ligt 
altijd buiten de eigen organisatie: niet wij-
zelf bepalen hoe goed wij zijn, dat maakt 
de buitenwereld uit.' 

ERIK STIBBE 
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"Aids is een 'zachte atoombom', stil zon-
der explosie, maar even vernietigend als 
de echte." Zo schetst de voormalige Zam-
biaanse president Kenneth Kaunda de 
omvang van het probleem van de ver-
spreiding van Aids in ontwikkelingslan-
den. Die neemt dramatische vormen aan. 
Er zijn dorpen, waar alleen nog oude men- 

sen en kinderen over zijn. Hele generaties 
volwassenen zijn dood. De Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO) schat 
het aantal seropositieven op dit moment al 
op 9 - 12 miljoen. In het jaar 2000 zullen 
dat er naar verwachting 30 tot 40 miljoen 
zijn, waarvan 90 procent in ontwikkelings-
landen. Het aantal Aids-patiënten zal in  

dezelfde periode stijgen van 1,5 tot 15 mil-
joen. Desondanks ontkent een aantal rege-
ringen uit politieke overwegingen het 
bestaan van Aids in hun landen. 
Voor deze problematiek en de daarmee 
verbonden schending van mensenrechten 
vraagt HIVOS (het Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssamenwerking) begin 
april de aandacht. In een korte, krachtige 
campagne wil MMS de sociale, economi-
sche en politieke gevolgen van de HIV-
Aiclsproblematiek in ontwikkelingslanden 
aan de orde stellen en tevens de aandacht 
vestigen op de schending van mensen-
rechten van de slachtoffers. 
In sommige landen worden met het HIV-
virus besmette mensen opgesloten in 
kampen. Ook komen de problemen aan 
de orde die in het bijzonder vrouwen 
ondervinden in verband met de HN-Aids-
problematiek. 
De campagne begint met een symposium 
in de Koninklijk Instituut voor de Tropen in 
Amsterdam op 1 april. Deelnemers zijn 
beleidmakers op het gebied van de ont-
wikkelingssamenwerking, uit Nederland 
en uit de ontwikkelingslanden zelf. 
Een theatergroep uit Afrika, die actief is op 
het terrein van de Aids-preventie treedt in 
verschillende plaatsen in Nederland op. 
Een aantal universiteiten geeft medewer-
king aan een film- en lezingencyclus. 
Op 10 april wordt de campagne besloten 
met een aantal workshops en een forum-
discussie in het Soeterijntheater in Amster-
dam. 

Het Ame-rikaanse 
overii,ed.ensceremonieel 
In oude tijden, toen mensen nog in tover-
kunst geloofden, begon het overlijdensce-
remonieel als een primitief ritueel. In onze 
tijd heeft het zich ontwikkeld tot een ware 
wetenschap. Gebruikelijk is dat er 10 tot 
15 jaar mee gemoeid zijn, hoewel moder-
ne wetenschappelijke ontwikkelingen 
deze periode in veel gevallen aanzienlijk 
weten te verkorten. 
Het begint allemaal met een eenvoudig 
tabletje voor een eenvoudige hoofdpijn. 
Als dat ene tabletje niet langer helpt, 
nemen we er twee. Na een paar maanden, 
als een paar eenvoudige tabletjes geen 
effect meer hebben, gaan we over op een 
zwaarder middel. Inmiddels is het ook 
noodzakelijk iets in te nemen tegen de 
maagzweer. die door de hoofdpijntablet-
ten is veroorzaakt. Die twee verschillende  

medicijnen vormen samen een prachtig 
begin. Na een paar maanden zullen de 
medicamenten uw leverfunctie gaan ont-
regelen. Zodra zich een mooie infectie 
heeft ontwikkeld kunt u wat antibiotica slik-
ken. Natuurlijk tasten die antibiotica de 
rode bloedlichaampjes en de milt aan, 
zodat u op bloedarmoede kunt rekenen. 
Daarvoor nemen we wel weer een ander 
medicijn. We zijn nu zo ver, dat al deze 
medicijnen tezamen zoveel invloed op de 
nieren gaan uitoefenen, dat ook deze het 
opgeven. Zwaardere antibiotica zijn daar-
op liet logische antwoord. Zodra langs 
deze weg uw natuurlijke weerstand is 
gebroken, kunt u een algemene opleving 
zien optreden van alle inmiddels bekende 
symptomen. Die behandelen we met sulfa. 
Zodra de nieren het helemaal opgeven  

gaan we over op spoelen. Hoewel een 
aantal lichaamsvreemde stoffen zich intus-
sen gaan ophopen in het lichaam, kunt u 
zo nog een hele tijd voort. 
We hebben nu bereikt dat de geneesmid-
delen die u gebruikt eigenlijk niet meer 
goed weten wat zij moeten doen. Maar dat 
doet er niet toe. Als u iedere stap die wij 
hier hebben aangegeven zorgvuldig 
volgt, kunt u nu een afspraak maken met 
de begrafenisondernemer. Vele Amerika-
nen gingen u voor, met als uitzondering 
die paar onwetenden die het op een wat 
meer natuurlijke wijze proberen. 

Overgenomen uit de Truth Seeker, geschre-
ven met medewerking van het Amerikaanse 
Kankerinstituut, afdeling voedingsleer. 
Vertaald door Erik Stibbe. 
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7iet Zorg 

_Os van 
sjablonen 

We treffen elkaar op de afge-
sproken tijd. Vier uur 's mid-

dags in het Groningse café 
De Drie Gezusters aan de 
Grote Markt in Groningen. 
Nellien de Ruiter is gepen-

sioneerd bouwkundig inge-
nieur. Zij is actief (vanaf de 

oprichting) in de Humanitas-
werkgroep met de illustere 
naam 'Dichter bij huis', de 

verantwoordelijke producent 
van het vorig jaar uitgegeven 

boek WoonZorg. Om de 
bruikbaarheid van dit boek 
voor vrijwilligers te verho-

gen, kreeg het nog een ver-
taling in de vorm van het stu-

diemateriaal Wonen met 
Zorg. Nellien de Ruiter is 

bereid om voor de lezers 
van VMTM nog eens uit de 

doeken te doen wat het 
belang is van beide uitga-
ven. En met name waarom 

Humanitas-vrijwilligers zich 
met woonzorg-constructies 
voor ouderen zouden moe-

ten bezighouden. 

De Drie Gezusters blijkt op zaterdag' 	lid- 
dag een slechte keus. We kunnen er in alle 
drukte weliswaar een plaatsje vinden. 
maar met al het stemmenkabaal om ons 
heen is een gesprek nauwelijks mogelijk. 
Nellien wijt het aan haar slechte gehoor. 
Dat slaat nergens op. want ook voor mij is 
het alsof ik op een kermis ben We wijken 
uit naar een naburig etablissement van 
rustiger allure 
Nellien de Ruiter heeft zich terdege voor-
bereid. Eenmaal aan tafel haalt zij een pak 
papier uit haar tas waarin zij gedurende 
ons gesprek driftig bladert. Haar aanteke-
ningen zijn waarschijnlijk goed voor vele 
pagina's kopij. Maar gezien de tijd die wij 
ons zelf voor het gesprek hebben gege-
ven, beperkt Nellien zich tot keuzes uit 
haar vele notities. 
Zij vertelt. dat de werkgroep Dichter bij 
Huis oorspronkelijk een zo compleet 
mogelijk overzicht van goede tot zeer 
goede woon-zorg projecten voor ouderen 
wilde presenteren. Gaande de rit ging 
men zich echter afvragen of volledigheid 
wel de beste manier was om anderen op 
het spoor te zetten. Er is toen gezocht naar 
een betere formule. 
Die formule is gevonden in het op tafel 
brengen van een 'zorgvuldige analyse' 
van de ontwikkelingen rond huisvesting en 
verzorging van ouderen. Hierbij is geke-
ken naar wat er met ouderen aan de hand 
kan zijn: naar de in het verleden gegeven 
antwoorden daar op èn naar de vele nieu-
we ideeen en experimenten die zich rond 
wonen en zorg voor ouderen ontwikkelen. 
Het resulteerde in het prachtig door 
Humanitas uitgegeven Woonzorg-boek 
over 'thuiswoon-constructies  voor oude-
ren'. 
Dit boek is vooral een naslagwerk. Iets om 
steeds opnieuw ter hand te nemen en te 
bestuderen. Nellien zegt het met nadruk. 
'Maar', vervolgt zij. 'naslagwerken zijn als 
regel niet erg uitnodigend om mee aan de 
gang te gaan. Zeker niet als de omvang 
niet gering en de stof niet gemakkelijk is. 
Dan moet je iets toevoegen. Vooral als je 
wilt, dat méér mensen zich terdege met 
zorg en het wonen voor ouderen gaan 
bezighouden'. 
De werkgroep Dichter bij Huis heeft daar-
om gekozen voor een aanvullend werk-
boek Voor een opstap om in de stof van 
WoonZorg te komen. Dit werd het werk-
boek Wonen met Zorg. Studiemateriaal 
waarmee de vrijwilligers gemakkelijker 
daadwerkelijk aan de gang kunnen. 

In de ogen van Nellien de Ruiter wil 'vrij-
willigers in dit verband zeggen: iedereen  

met lekenkennis van zorg en het wonen 
van ouderen. 
Gaande ons gesprek blijkt, dat het dan fei-
telijk om bijna alle betrokkenen gaat. Want 
ook degenen die zich professioneel met 
de zorg en het wonen van ouderen bezig-
houden, zijn volgens haar in de praktijk 
dikwijls slecht op de hoogte van wat er 
werkelijk aan de hand en nodig is. Dus ook 
architecten. Raadsleden en bestuurders 
van voorzieningen mogen zich best eens 
beter informeren. 

'Met de map Wonen met Zorg en het boek 
WoonZorg beogen we mensen op andere 
sporen te zetten', stelt Nellien. 'Zowel des-
kundigen als leken zijn teveel geneigd om 
binnen eenmaal gebaande wegen te blij-
ven. Professionele zorgontwikkelaars wer-
ken dikwijls gemakzuchtig met eenmaal 
bedachte sjablonen. Als oplossing A in 
plaats X goed werkt, kan deze wel overal 
toegepast worden, denken zorgontwikke-
laars dan. Een afschuwelijke vergissing. 
En veel leken lopen maar al te gemakke-
lijk achter het dwaallicht van deze profes-
sionals aan.' 
'De titel van het werkboek Wonen met 
Zorg geeft prima aan, dat ieder van ons 
ook aan zichzelf verplicht is om met zorg 
te wonen. Dus, aandacht te geven aan het 
eigen wonen. Ook in relatie tot het eigen 
ouder worden. Het gaat niet alleen om de 
woon-zorg voor anderen. 
Voor wie het interesseert - en het zou ons 
allemaal moeten interesseren - brengt het 
praten over het wonen met zorg voor 
ouderen inzicht in wat er werkelijk aan de 
hand kan zijn. Het uitwisselen met elkaar is 
van grote waarde en betekenis. Ons hulp-
materiaal geeft sowieso ideeen. Door er 
met elkaar over te praten wordt dit extra 
gestimuleerd. Waar we zoals al eerder 
gezegd met nadruk van af moeten is de 
voortdurende neiging om in standaard 
oplossingen te denken. In woonzorg-
modellen die zich eindeloos zouden kun-
nen herhalen'. 

Nellien de Ruiter beschouwt de herha-
lingsdrang, het werken volgens sjablonen 
zoals ze dat noemt, als ingegeven door 
gemakzucht, door gebrek aan creativiteit 
en door de neiging om op gemakkelijke 
manier te verdienen aan de zorg voor 
ouderen. Zij is van mening dat er veel 
meer greep en controle moet komen op 
wat er aan voorzieningen wonen-met-zorg 
in het leven wordt geroepen. En dat vraagt 
bovenal kennis en deskundigheid. Van 
pi ofessionals, maai ook van vrijwilligers 
die zich immers niet door professionals 
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met een kluitje in het riet moeten laten stu-
ren. 
Humanitas-vrijwilligers zouden zich, 
gegeven de doelstelling van de vereni-
ging, weloverwogen met de woonzorg 
voor ouderen moeten bezighouden. 
Groepen in afdelingen zouden intensief 
met de bestudering van de woonzorg 
voor ouderen in hun naaste omgeving aan 
de gang moeten. Juist Humanitas zou moe-
ten zorgen dat de gemakzuchtige weg van 
de sjabloonoplossingen zo snel mogelijk 
tot het verleden gaat behoren. 
Nemen de Ruiter is er van overtuigd dat 
het veel energie en inzet vraagt, maar ook 
dat het zeer de moeite waard is. 'Als je er 
echt mee bezig ben krijg je steeds meer 
zicht op de zaak', zegt ze met grote stellig-
heid. 'Het grondig verdiepen kun je niet 
overslaan. Maar in de praktijk blijkt helaas, 
dat het serieus in de materie vastbijten er 
vaak bij inschiet. Het is hoogstnoodzakelijk 
dat vrijwilligers kundiger worden om de 
kwaliteit van de woonzorg voor ouderen 
te bewaken.' Hoe belangrijk dat bewaken 
is onderbouwt Nellien met het voorbeeld 
van sommige woningbouwcorporaties die 
de zorg voor ouderen hebben ontdekt. 
Aan hun woningbestand proberen zij via 
contracten met thuiszorg-organisaties een 
meerwaarde te geven. Maar als het daar-
bij om thuiszorg-organisaties zoals de 
wijkverpleging of gezinsverzorging gaat, 
tast men daarmee de capaci- 
teitsruimte van 'algemene 
voorzieningen' aan, is 
Nellien's stelling. 
'Wat ik bedoel is, dat het voor de thuis-
zorgorganisaties bedrijfsmatig maar wat 
gemakkelijk is om zich te verplichten tot 
aan gebouwen verbonden zorgverrich-
tingen. De klanten zitten dan lekker bij 
elkaar. Maar hoe zit het met alle ver-
spreid wonende ouderen die zorg 
behoeven? Is er voor hen nog capaciteit 
over? Kijk, dat zijn de zaken waar het om 
gaat! Dat moeten we in het oog houden en 
niet alleen overlaten aan professionele 
woonzorg-projectontwikkelaars die 
vooral 'markt' ruiken en niet echt geïnte-
resseerd hoeven te zijn in de mensen 
achter de problemen. Bedenk dat er 
goed geld in ouderen zit en dat er 
mensen zijn met een neus voor 
geld'. 
Nellien vreest dat sommige plan-
nenmakers alleen geld in ouderen 
willen stoppen om er meer geld 
uit te halen. Men komt niet op 
het idee om plannen te ontwik-
kelen waaraan niets te verdie-
nen valt, maar die wel honderd 

procent in het belang 
van individuele oude-
ren zouden kunnen zijn. 
'Nogmaals, dit zijn precies 
de zaken die je in het vizier 
kTijgt, als je met elkaar 
echt in zaken rond woon-
zorg verdiept. We 
moeten goed arg-
wanend zijn 
tegen ieder die 
iets aanbied en 
om dat goed te 
kunnen waarmaken 
moeten we studeren. 
Wonen met Zorg biedt 
een uitstekende.opstap 
om dat met elkaar te 
doen. WoonZorg is daar-
bij gedegen documentatie. 
Zorg is geen kwestie van op 
de eerst plaats kwantiteit, 
maar van kwaliteit. Daar 
moeten we voor zorgen. 
Dat is zorg!' 

MICHAEL KERKHOF 
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Een aantal afdelingen van 
Humanitas organiseert al 

jaren vakantiekampen voor 
kinderen uit sociaal geïso-

leerde gezinnen. Dat zou zij 
veel intensiever moeten 

doen. concludeert 
Christiaan Bonebakker. 
Hij deed een onderzoek 
naar uitbreiding van dit 

soort kampen. Hier is een 
uitgelezen kans voor 

Humanitas om zich te profi-
leren, want de behoefte in 
het land is groot. Het geld 

is echter op. Humanitas 
probeert daar een mouw 

aan te passen. 

Stagiair en onderzoeker 
Christiaan Bonebakker 
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Wij gaan volgend jaar naar Griekenland. 
Spanje is een beetje gewoontjes aan het 
worden'. Met die woorden opent Christi-
aan Bonebakker zijn onderzoeksrapport 
over de kinderkampen van Humanitas. Het 
citaat is illustratief voor de vanzelfspre-
kendheid waarmee Nederlanders elk jaar 
op vakantie gaan. Heel Europa hoort tot 
het vakantiedomein. Pas daarbuiten begint 
een vakantie exclusieve trekjes te krijgen. 
Maar niet voor iedereen is vakantie de 
gewoonste zaak van de wereld. Er zijn 
gezinnen waarvan ouders en kinderen 
nooit op vakantie gaan. Omdat zij te arm 
zijn, omdat het op sociaal gebied een pro-
bleemgezin is of omdat zij wegens andere 
omstandigheden niet in staat zijn weg te 
gaan. Sommige boerengezinnen zijn van-
wege de aard van hun werk aan huis 
gekluisterd. Om kinderen uit deze gezin-
nen te behoeden voor een al te drastisch 
sociaal isolement, organiseren vier 
gewesten van Humanitas jaarlijks vakan-
tiekampen voor hen. Zo kunnen kansarme 
kinderen voor een luttel bedrag op vakan-
tie. Per jaar maken ongeveer duizend kin-
deren gebruik van de mogelijkheid. 
Christiaan Bonebakker, stagiair bij Huma-
nitas, onderzocht in opdracht van het Cen-
traal Bureau de mogelijkheden van Huma-
nitas om het aantal kinderkampen uit te 
breiden Op dit moment organiseren 
alleen de gewesten Friesland, Groningen,  

Drente en Zeeland vakantiekampen voor 
kinderen. Christiaans conclusie: de uit-
breidingsmogelijkheden liggen er voor 
Humanitas. Alleen het geld is een pro-
bleem. Tot nu toe stond het hoofdbestuur 
van Humanitas garant voor de tekorten, 
zo'n dertigduizend gulden per jaar. Daar 
komt echter een einde aan. Als er niets 
gebeurt, dreigen de bestaande vakantie-
kampen te moeten worden beëindigd. In 
den landen zijn de organisatoren van 
Humanitas zich daar terdege van bewust. 
'Misschien dat wij dit jaar nog een kamp 
kunnen organiseren', zegt Hanny Bergs-
ma. Zij zit in een zogeheten kinderkamp-
commissie van Gewest Drente. 'Voor de 
rest zijn wij aangewezen op sponsoring. 
Er is bij ons al een groep bezig om te kij-
ken hoe dat gestalte moet worden gege-
ven. Nu weten wij nog niet eens zeker hoe 
je mogelijke sponsors moet benaderen. 
Het inzamelen van geld zal wel moeilijk 
gaan. Ik schat dat elke bijdrage slechts 
eenmalig is.' 
Gewest Drente organiseert drie keer per 
jaar een kinderkamp, waar in totaal 120 
kinderen aan deelnemen. 'Soms moeten 
wij kinderen teleur stellen. Die kunnen niet 
mee omdat wij vol zitten. Onze vakantie-
gangers zijn vaak heel dankbare kinde-
ren. Gewoonlijk gaan zij nooit op vakantie. 
Dat merk je bijvoorbeeld met eten. Zij vin-
den alles lekker wat je ze voorzet. Tijdens 



Voor Humanitas zijn in de volgende gebieden makke-
lijk kinderkampen te organiseren. 
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een kampweek hebben wij eens op een 
dinsdag een salade klaargemaakt. Eén 
van de kinderen vond het zo lekker dat hij 
vroeg of hij dat wat over was zaterdag 
mee naar huis mocht nemen. Dit soort kin-
deren is vaak heel aanhalig. Zij vragen 
veel aandacht. Doordat wij twee mensen 
voor elke zes tot acht kinderen meesturen, 
kunnen wij daar redelijk aan voldoen. Zij 
leren zo ook sociale manieren, zoals tafel-
manieren of handen wassen als die vuil 
zijn. Aan de reacties van de kinderen 
merk je hoe leuk zij zo'n kamp vinden. 
Sommige huilen als zij weer naar huis 
moeten. Later heb ik nog wel eens kaartjes 
gehad van kinderen die schreven hoe fijn 
zij het hebben gehad. 
Nu praat ik er soepel over. Maar de kin-
derkampen worden bedreigd door geld-
gebrek. Dat is erg voor de kinderen die 
deze vakanties nodig hebben. Ik begrijp 
natuurlijk best dat Humanitas keuzes moet 
maken als er bezuinigd moet worden. 
Maar door het wegvallen van de kinder-
kampen is het risico groot dat de kinderen 
worden bevestigd in hun sociaal isole-
ment. Het zijn kinderen die in het leven al 
meer moeten missen dan alleen vakanties. 
Voor hen is er minder vaak het uitstapje 
naar de dierentuin, de voetbalclub of het 
dagje weg met vader en moeder. Van het 
wegvallen van die ene week zullen zij 
geen trauma overhouden. Maar ik ben 
bang dat hun daardoor alles wat zij nog 
wel hebben wordt ontnomen.' 
Christiaan heeft gemerkt dat er in Neder-
land nog veel kinderen zijn die in aanmer-
king komen voor vakanties die hen tijdelijk 

Als de kampen verdwijnen, worden de kin-
deren bevestigd in hun sociaal isolement. ' 

verheffen uit hun sociaal isolement. Het is 
geen groeimarkt, maar desalnietemin is 
de behoefte aan vakantiekampen groter 
dan het aanbod. Wij moeten ervan uitgaan, 
schrijft Christiaan in zijn rapport, dat 
Humanitas met zijn ervaring en zijn huma-
nistische achtergrond uitstekend in staat is 
om kinderen in probleemsituaties te hel-
pen. Dat vraagt om een agressieve markt-
benadering, zoals hij het noemt. 
'Je moet er vanuit gaan dat je het beter 
doet dan andere organisaties', verduide-
lijkt Christiaan. 'Er zijn commerciële en 
semi-commerciële organisaties die zich 
op dezelfde doelgroep richten. Ook zijn er 
organisaties met een kerkelijke achter-
grond die kinderkampen organiseren met 
een kerkelijke inbreng. Ik denk dat je daar 
als Humanitas een alternatief voor moet 
bieden. 
Nu worden slechts in vier gewesten kin-
derkampen georganiseerd. Het zou ech-
ter in veel meer gewesten kunnen gebeu-
ren. Dat is ook een manier om te laten 
merken dat je er bent. Er is niets op tegen 
om dat publicitair uit te buiten. Nu organi-
seert Humanitas veel activiteiten voor 
ouderen. Maar ook jongeren horen erbij. 
Ik denk dat dat vooral via mond-tot-mond 
reclame kenbaar kan worden gemaakt. 
Humanitas kan haar kampen profileren 
door te wijzen op de goede begeleiding 
en haar ervaring. Het gaat niet zomaar om  

een groepje goedbedoelende mensen. 
De kans om ook in meer gebieden met 
succes dergelijke initiatieven te lanceren 
acht ik groot. Een kamp in de Achterhoek 
voor kinderen uit de stad kan niet stuk. 
Een initiatief daarvoor is redelijk eenvou-
dig te realiseren. In een gewest met dui-
zend leden is altijd wel een handjevol vrij-
willigers te vinden dat zich daarmee bezig 
wil houden.' 
Om de financiële obstakels te slechten, 
pleit Christiaan voor de vorming van een 
fonds van waaruit de tekorten kunnen wor-
den bijgelegd. Dat moet op centraal 
niveau geschieden, meent hij. 'De kinder-
kampen worden geleid door vrijwilligers, 
die er veel tijd en energie in steken. Ik 
vind niet dat je deze mensen nog eens 
moet belasten met fondsenwerving. Tij-
dens mijn onderzoek heb ik een vrijwilli-
ger al eens horen verzuchten: "Je doet het 
toch al niet voor jezelf..."' 
Humanitas trekt zich het lot van de kinder-
kampen aan. Vanuit het Centraal Bureau 
volgt op korte termijn actie om financiële 
middelen te verkrijgen waarmee de kin-
derkampen kunnen worden veiliggesteld 
en zo mogelijk uitgebreid. 

HENK VLAMING 
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Over rrogelificheden en grenzen 

Al jaren organiseren vrijwilli-
gers van Humanitas vriend-

schappelijk huisbezoek. 
Hoe ga je om met vragen en 
problemen die dit oplevert? 

Hoe ver gaat je 
betrokkenheid? 

Themabijeenkomsten en 
werkmappen geven ant-

woord. 

Lang niet ieder mens beschikt over een 
uitgebreide kring van vrienden. bekenden 
en familieleden die een ruime keus geeft 
om te praten over allerhande beslomme-
ringen. Om te kunnen horen wat ze vinden 
van de dingen die je bezighouden. Om 
advies of suggesties te kunnen vragen 
voor grote of kleine problemen. Maar 
gelukkig is een uitgebreide kring niet echt 
noodzakelijk. Het belangrijkste is. dat er in 
ieder geval tenminste enig mens is om op 
terug te vallen. Minstens één iemand 
waarbij men om raad terecht kan, één 
iemand met blijk van belangstelling. 
Maar soms en helaas is er niemand is 
soms meer gewoon dan bijzonder. Er is 
geen mens waarin men voldoende ver-
trouwen heeft om zijn hart te luchten of om 
te praten over de dingen van alle dag. En 
dat is precies het moment waarop men 
zich in een wereld vol mensen alleen en in 
de steek gelaten kan voelen. 
Ieder mens heeft er op zijn (haar) tijd 
behoefte aan om te kunnen terugvallen op 
anderen. Als dat niet kan, is er een pro-
bleem.Een probleem waar iets aan te 
doen is, zeker vanuit een organisatie als 
Humanitas, die immers het motto 'Humani-
tas helpt mensen' hanteert. 
En er wordt iets aan gedaan. Feitelijk al 
sinds jaar en dag. Vanuit diverse afdelin-
gen is Humanitas in het land actief met 
vriendschappelijk huisbezoek. 
Verenigingsvrijwilligers leggen met grote 
trouw en regelmaat huisbezoeken af aan 
mensen die dat op prijs stellen 

Extra impuls 
Het organiseren van vriendschappelijk 
huisbezoek vanuit Humanitas kreeg vorig 
jaar een extra impuls. Met de voor alge- 

meen gebruik bewerkte landelijke uitgave 
van een al bestaande Noord-Hollandse 
werkmap 'Vriendschappelijk Huisbezoek', 
kregen de verenigingsafdelingen de 
beschikking over een prima handleiding 
om eigen projecten vriendschappelijk 
huisbezoek op te zetten. De werkmap 
doet bondig uit de doeken waar het bij 
vriendschappelijk huisbezoek precies om 
draait. Als vereniging lopen we regelmatig 
tegen mensen aan die zeggen: 'Als ik 
maar eens gezellig met iemand een uur-
tjes zou kunnen praten dan, . .' of 'Als er 
eens iemand begreep hoe moeilijk het is 
om. . of 'Als er eens iemand gezellig met 
mij ging winkelen...',zo schrijven de 
samenstellers. 
Als je vaak met dit soort vragen gecon-
fronteerd wordt, ga je denken aan het 
goed organiseren van een antwoord. Je 
komt terecht bij de vraag hoe je op een 
efficiente, voor alle betrokkenen geschikte 
manier bezoekwerk kunt organiseren. Op 
zich is de zaak waar het om gaat niet echt 
moeilijk. Er zijn vragen van mensen die de 
muren op zich af zien komen, die rugge-
steun zoeken of een luisteieiid oor hopen 
te vinden Mensen op zoek naar mede-- 
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mensen met enige blijk van belangstelling. 
Je kunt dit beantwoorden door ontmoe-
tings- en contactmogelijkheden te organi-
seren. Je kunt een groep vrijwilligers vor-
men die zich gaan bezig houden met het 
bezoeken van degenen die hebben laten 
weten behoefte te hebben aan aanspraak. 
Tot zo ver is het allemaal glashelder. Maar 
bij het organiseren in de praktijk is het 
zeer wenselijk om nauwkeurig bij alles 
wat er bij het organiseren komt kijken stil 
te staan, te beginnen bij wat er precies 
wordt aangeboden. Dit om bij voorbaat bij 
alle betrokkenen geen verkeerde ver-
wachtingen te wekken. Noch bij de men-
sen die zich bij Humanitas melden om 
voor bezoek in aanmerking te komen, 
noch bij degenen die als Humanitas-vrij-
willig(st)er op pad willen gaan. 
De werkmap stelt bondig dat het in projec-
ten vriendschappelijk huisbezoek met 
nadruk gaat om niets meer of minder dan 
contact. Contact tussen de hulpvrager en 
de vrijwillige hulpverlener. De hulp is dus 
'het contact' of 'de ontmoeting'. 
Als dit voldoende duidelijk is, komen ver-
volgens allerlei praktische zaken aan de 
orde. Zaken zoals coordinatie, begelei- 

ding en instruering van de vrijwilligers, de 
contacten met andere (hulp) instellingen, 
de plaats in de orde van afdelingsactivitei-
ten en de financiën. 

'Praktijkera' 
Afgelopen januari organiseerde het ver-
enigingsgewest Noord-Holland in Amster-
dam een thema-avond over 'projecten 
huisbezoek in de praktijk'. Op de uitnodi-
ging schreef men dat huisbezoekprojec-
ten een van de meest voorkomende afde-
lingsactiviteiten in Humanitas betreffen en 
dat voor deze activiteit verschillende 
namen in omloop zijn. Men noteerde: 
bezoekproject, vriendschappelijk huisbe-
zoek, thuiszorg, vriendschappelijk contact 
en bezoekgroepenwerk. De thema-avond 
beoogde met 'praktijkers' uit te wisselen, 
stil te staan bij de feitelijke gang van zaken 
in de diverse projecten. Maar de bijzon-
dere aandacht ging uit naar het vriend-
schapsaspect, dat al dan niet aan het 
bezoekwerk verbonden is. Betekent de 
aanduiding 'vriendschappelijk' in vriend-
schappelijk huisbezoek, dat er daadwer-
kelijk vriendschappen worden beoogd ? 
En kan dat ook? Om de discussie hierover  

richting te geven werd een inleiding over 
het begrip vriendschap verzorgd door 
psychologe mevrouw Iet Swillens, actief 
lid van de gemeenschap van het Humanis-
tisch Verbond Amsterdam. De inleiding 
van mevrouw Swillens bracht naar voren, 
dat de kern van vriendschapsrelaties 
bestaat uit genegenheid en persoonlijke 
voorkeur en dat er bovendien altijd spra-
ke is van een gekozen relatie, waarbij de 
wederkerigheid van groot belang is. Ver-
der benadrukte zij dat vriendschappen 
allerlei gradaties van intensiteit uitdruk-
ken. Dit loopt van tamelijk afstandelijk tot 
heel intiem. Alle vriendschap is geba-
seerd op vertrouwen, maar de verschil-
lende gradaties van vriendschap geven 
aan tot hoever dat vertrouwen strekt. Ieder 
voor zich kan bij zichzelf nagaan hoe de 
nuances in de eigen kring van vrienden en 
bekenden liggen. De één vertrouw je 
meer toe dan de ander. Bij de één laat je 
meer van je zelf zien dan bij de ander. 
Algemeen geldt dat vriendschap nage-
noeg voor ieder mens een niet te missen 
gevoelsbehoefte is. We hebben vrienden 
nodig. Nodig in dubbele betekenis. Nodig 
omdat zij ons een ondersteund platform 
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bieden, maar ook nodig omdat zij ons aan-
spreken als een hen ondersteunend plat-
form. Vriendschappen dragen bij aan de 
vorming van ons zelfbeeld, bieden hou-
vast in het leven, stimuleren en behoeden 
voor gevoelens van verlorenheid. 

Schaduwzijden 
Maar een hechte vertrouwensband met 
anderen kent ook schaduwzijden. Hoe 
hechter een vriendschap is, hoe kwets-
baarder feitelijk ook. Men kan elkaar zo 
dicht op de huid zitten, dat dit benauwt. En 
hechte vriendschappen kunnen ook tot 
overspannen verwachtingen leiden. 
Komen deze niet uit dan zijn de teleurstel-
lingen navenant. Voor de meeste aanwezi-
gen op de thema-avond was het na de 
inleiding van mevrouw Swillens zonder 
meer duidelijk, dat de aan huisbezoek 
verbonden term 'vriendschappelijk' Met 
anders kan betekenen dan 'in de sfeer van 
vriendschap.' Het is een verkeerde ver-
wachting te veronderstellen. dat Humani-
tas 'vriendschappen' organiseert. Dit sluit 
overigens niet uit, dat uit contacten tussen 
vrijwillige huisbezoek(st)ers en hulpvra-
gers vriendschapsrelaties zouden kunnen  

ontstaan. Natuurlijk is dat mogelijk. Zoals 
het ook mogelijk is, dat mensen die elkaar 
in welk verband dan ook ontmoeten zich 
tot elkaar aangetrokken voelen en een toe-
vallig contact willen bestendigen. Maar 
Humanitas kan niet op zich nemen verant-
woordelijkheid te dragen voor relaties van 
dien aard. Vanuit Humanitas georgani-
seerd huisbezoek verzekert mensen die 
daar behoefte aan hebben van contacten 
in de sfeer van vriendschap. Niet meer en 
niet minder. De direct bij huisbezoek 
betrokkenen die in januari in Amsterdam 
om de tafel zaten, vertegenwoordigden 
een vijftal verschillende afdelingsprojec-
ten. 
Uit hun onderling gesprek na de inleiding 
van mevrouw Swillens bleek dat ieder met 
weliswaar gelijke intenties aan de slag is, 
maar daarbij in de praktijk een eigen stijl 
van werken ontwikkelt. 
Dit is onder andere het geval in relatie tot 
'de sfeer van vriendschappelijkheid' die in 
projecten tot uitdrukking wordt gebracht. 
Vanuit één van de projecten vertelde me 
iemand zeer ver te gaan in het ontwikke-
len van daadwerkelijke vriendschapsrela-
ties. Niet als bewuste gekozen beleid,  

maar omdat deze min of meer toevallig 
ontstaan. 

Persoonlijke vrienden 
Sommige vrijwillig(st)ers rekenen sommi-
ge van degenen die bezocht worden 
inmiddels tot hun persoonlijke vrienden. 
Maar nogmaals, een bewust gekozen 
beleid mag het zeker niet genoemd wor-
den. Het is meer iets dat in de aard van het 
bezoekwerk besloten ligt. De meeste 
'praktijkers' die in januari aanwezig waren 
beaamden dit, maar zeiden de voorkeur 
te geven aan het bewaren van enige 
afstand. Je treedt op vanuit en namens 
Humanitas. Als je dan je activiteit te veel 
aan je eigen persoon verbindt, kleven er 
in een aantal opzichten bezwaren aan. Zo 
is het lastig om een hechte relatie door 
een andere vrijwillig(st)er over te laten 
nemen. Ook lopen we gezamenlijk het 
risico, dat bij het mislopen van 'de vriend-
schap' Humanitas boos wordt aangeke-
ken. Dat men gaat zeggen met Humanitas 
wil ik niets meer te maken hebben, aan 
Humanitas heb je niets. Een eigen stijl van 
werken kwam ook tot uitdrukking in de tijd 
die men zich in de verschillende projecten 
voor 'bezoeken' geeft en in het aantal 
bezoeken dat een vrijwillig(st)er voor haar 
of zijn rekening neemt. De verschillen zijn 
opvallend. In het project van de afdeling 
Zuid-Kennemerland (Haarlem) ligt het 
accent op veel korte bezoeken door een 
beperkt aantal vrijwilligers. Het is vooral 
door feitelijke omstandigheid ingegeven 
te weten: veertien afdelingsvrijwilligers 
onderhouden contact met een klanten-
groep van tweehonderdvijftig mensen. Op 
andere plaatsen is het aantal vrijwilligers 
echter meer gelijk aan het aantal hulpvra-
gers, zodat langduriger en soms ook fre-
quenter contacten eerder voor de hand 
liggen en ook feitelijk plaatsvinden. 
Stijlverschillen of niet, wat maakt de huis-
bezoekactiviteit nu specifiek des Humani-
tas'? Het antwoord hierop is vooral, dat 
hulpvragers op een open manier tege-
moet getreden worden en dat gestimu-
leerd wordt, dat hulpvragers contacten 
met meer mensen aangaan. Wat Humani-
tas probeert te voorkomen is, dat mensen 
'afhankelijk blijven' van Humanitas huisbe-
zoekprojecten. Het vraagt bezoekgroep-
vrijwilligers die zich volledig bewust zijn 
van de bedoelingen en grenzen van 
vriendschappelijk huisbezoek. En geluk-
kig zijn die er steeds. Op een aantal plaat-
sen zelfs in toenemende mate. 

MICHAEL KERKHOF 
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Aan het eind van een goed bezoch-
te studiedag verzuchtte directeur 

Jaap Dijkstra van het Humanistisch 
Instituut voor Ontwikkelingssa-

menwerking (HIVOS) dat de huma-
nistische kijk op ontwikkelingssa-

menwerking hem toch weer een 
beetje duidelijker was geworden. 

Daar droegen naast een viertal 
sprekers vooral de volle zaal en het 
forum toe bij. De vonken spatten er 

af toen Greetje den Ouden-Dek-
kers (voorzitter emancipatieraad 

en hoofdbestuurslid Humanistisch 
Verbond) en HV-voorzitter Jan 

Glastra van Loon fel en duidelijk 
reageerden op de neiging tot 
afstand van de humanistische 

invalshoek bij Jaap Dijkstra en 
oud-HIVOS-voorzitster Saskia Stui-
veling. 'Kletskoek' noemde Greet-

je den Ouden de stelling, dat 
humanistische waarden in de 

wereld zo algemeen aanvaard zou-
den zijn. Misschien tot op zekere 

hoogte in Nederland, 
maar daarbuiten... 

Een volle zaal op conferentieoord 'De 
Queeste' in Leusden toonde zaterdag 18 
januari dat de vraag 'Humanistische ont-
wikkelingssamenwerking: hoe bestaat het' 
niet voor niets werd gesteld. Saskia Stuive-
ling, tegenwoordig onder andere lid van 
de Algemene Rekenkamer, legde sterk de 
nadruk op de professionaliteit van het ont-
wikkelingswerk. Dat moet voldoen aan 
eisen van kwaliteit en efficiëntie in het col-
lecteren, het distribueren en het beheren. 
Met andere woorden: bij de fondsenwer-
ving, de selectie van projecten en in de 
werkuitvoering. Natuurlijk had ze daarin 
gelijk. Maar zoals in wel meer werksoor-
ten waar de professionalisering heeft toe-
geslagen dreigt ook hier de vervlakking. 
Jan Glastra stelde terecht, dat de keuzes in 
het ontwikkelingswerk politieke keuzes 
zijn. 'Goed' is geen norm zonder meer, of 
het werk 'goed' gebeurt hangt ook af wat 
men onder 'goed' verstaat. En dat is voor 
een humanist niet altijd hetzelfde als voor 
mensen met een andere levensvisie. 
Jan Glastra gaat het vooral om het door-
breken van de afhankelijkheid van de ene 
mens ten opzichte van de ander. Het ene 
land van het andere. Respect voor de 
eigen keuzes van de mensen in ontwikke-
lingslanden speelt daarbij zeker mee, 
maar - Greetje den Ouden weer - niet 

Humanistische 
ontwikkelingssamenwerking 

bestaat nog 
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tegen onze eiaen overtuigingen in. Geen 
humanist kan aanvaarden, dat mensen 
worden gedwongen te leven volgens de 
regels van een geloof, dat zij zelf Met 
delen. Geen humanist kan accepteren, dat 
vrouwen niet als volwaardige mensen 
worden aanvaard. Daarom zal ontwikke-
lingswerk vanuit een humanistische visie 
altijd eigen toetsstenen aandragen bij de 
beoordeling van projecten en de samen-
werking met andere groepen. 

Cultureel imperialisme 
Sommigen spreken van cultureel imperia- 
lisme als westerse partners in de ontwik-
kelingssamenwerking hun eigen normen 
overdragen op de partners uit landen met 
een economische achterstand. Eén deel-
nemer ging zo ver uw verslaggever de 
hemd uit te vegen, toen hij het waagde de 
term 'derde wereld' te gebruiken. Zelfs 
'achterstandslanden' mocht niet. In de 
kern had hij natuurlijk gelijk. Cultureel 
gezien is een boeddhistisch dorpsge-
meenschap in India of een animistische in 
zwart Afrika niet minder of meer dan een 
willekeurige Westerse samenleving. 
Humanisme is echter geen exclusief wes-
terse levensvisie, aldus Rob Tielman, 
onder andere een van de drie (westerse!) 
voorzitters van de IHEU, de International 
Humanist and Ethical Union. In het huma-
nisme zijn sporen terug te vinden van het 
denken uit alle delen van de wereld. Toch 
is de term 'cultureel imperialisme' zeker 
niet misplaatst, als wij zien hoe westerse 
nonnen en waarden ten aanzien van wel-
vaart en economische vooruitgang naar 
de economisch minder ontwikkelde lan-
den worden overgedragen. Eén van de 
gevolgen is veelal het vergroten van de 
afhankelijkheid van de wereldhandel en 
het ontstaan van 'welvaarts-enclaves' in 
gebieden, die overigens even arm blijven 
als zij al waren. Dan liggen voorsprong en 
achterstand niet langer een werelddeel uit 
elkaar maar op steenworpafstand naast 
elkaar. Mensen trekken uit armoedege-
bieden (veelal platteland) naar de encla-
ves van rijkdom, zowel binnen eigen lan-
den als over de gehele wereld. Vaak wor-
den daarbij sociale patronen aangetast. 
zonder dat zij evenwaardig worden ver-
vangen. 

Te eten 
De kleinschalige aanpak met nadruk op 
volksontwikkeling van HIVOS speelt hier 
goed op in. Niet iedereen begrijpt dat: ook 
in deze zaal klonk weer de kreet zorg 
eerst maar dat ze te eten hebben'. zonder 

daarbij de gevolgen te betrekken die, bij 
het ontbreken van voldoende zicht op de 
eigen levenssituatie op lange termijn, 
veelal neerkomen op snelle bevolkings-
groei als incidentele voedselhulp wordt 
geboden, gevolgd door méér honger, 
méér doden als we een paar jaar verder 
zijn en de situatie structureel niet veran- 
derd is. 
'Postmoderne' denkers vragen zich trou-
wens volgens Fons Elders (Universiteit 
voor Humanistiek) terecht af, of de vooruit-
gangsfilosofie nog wel houdbaar is. Zijn 
we er de laatste paar honderd jaar wel 
zoveel op vooruitgegaan met verschijnse-
len als het marxisme en de holocaust, laat 
het milieu nog langer toe wat wij plegen 
'vooruitgang' te noemen? Saskia Stuive-
ling zoekt het in een (langzamerhand wat 
oud-socialistische) verdelingsfilosofie. 
Dáár wat meer betekent dan hier wat min-
der. Zijn wij daartoe als humanisten 
bereid? 
In de loop van de jaren is het HIVOS uitge-
groeid tot een professionele organisatie, 
met een breder draagvlak dan alleen het  

georganiseerde humanisme. HIVOS kan 
zich met recht en reden richten tot heel 
'progressief, liberaal, breed georiënteerd 
Nederland' zoals Jaap Dijkstra het formu-
leerde. Tussen de verschillende organisa-
ties op het terrein van de ontwikkelingssa-
menwerking is een brede samenwerking 
gegroeid, zowel figuurlijk als letterlijk 
over de grenzen heen. De verschillen in 
benaderingswijze zijn gering. HIVOS is 
ook geen klein clubje meer maar een vol-
wassen organisatie van redelijke omvang. 
Ook al is HIVOS in de woorden van Greet-
je den Ouden 'een druppel in de zee van 
andere invloeden en belangen', wat wij 
doen is genoeg om het de moeite waard te 
maken verder te gaan. 
Het girobiljet is daarbij onmisbaar. Maar 
met alleen een girobiljet komen wij er niet. 
Alleen met persoonlijke betrokkenheid 
die verder gaat dan de portemonnaie is 
vooruitgang te boeken - niet alleen in eco-
nomische, maar ook in morele zin. Want 
(Thoenes): 'Wij zijn in een onvoltooide 
wereld, waaraan wij behoren te werken'. 
ERIK STIBBF 
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Kantonrechter dichter bij 
de burger 
Het inschakelen van de kanton-
rechter is sinds kort eenvoudi-
ger geworden. Dat is het 
gevolg van de invoering per 1 
januari van het Nieuw Burger-
lijk Wetboek. Door deze her-
ziene wetgeving verandert 
namelijk ook de bargelijke 
(civiele) procedure voor de 
kantonrechter hetgeen vooral 
voor de particulier een verbe-
tering lijkt. 

De kantonrechter oordeelt 
over geschillen m.b.t. huur, 
arbeid. koop op afbetaling of 
een geldvordering tot vijfdui-
zend gulden. De procedure 
die men daarbij moet bewan-
delen is op zichzelf niet zo 
ingewikkeld. Maar sinds kort is 
het allemaal nog eenvoudiger 
en een stuk duidelijker en aan-
trekkelijker om zelf een proces 
voor de kantonrechter te voe-
ren. 

Allereerst wordt het de huur-
der, werknemers en consu-
ment toegestaan zijn of haar 
probleem aan het dichtstbij-
zijnde kantongerecht voor te 
leggen en met, zoals vroeger, 
aan de rechter in de buurt van 
de gedaagde. Verder is het de 
burgers als eisende partij 
gemakkelijker gemaakt om 
zelf een dagvaarding op te 
stellen. 
Daarvoor kan bij de griffie een 
formulier worden afgehaald 
met tien voorgedrukte punten 
(zoals: waarover gaat de vor-
dering en wat is de motivering 
van de vordering) en een dui-
delijke handleiding. 

Na het invullen levert eiser 
deze "dagvaarding ter inlei-
ding van een civiele procedu-
re bij de kantonrechter. ' in bij 
de griffie. Deze roept dan de 
gedaagde partij op, die vervol-
gens vier weken de gelegen-
heid krijgt zich op zijn verweer 
voor te bereiden. Dat mag 
mondeling of schriftelijk. 

De kantonrechter kan, als hij 
dat wenselijk acht, de partijen 
oproepen op de zitting nadere 
inlichtingen te verschaffen 
(comparitie na antwoord). 
Maar in plaats daarvan mag hij 
beide partijen de gelegenheid 
bieden nog eenmaal - monde-
ling of schriftelijk - op elkaars 
stellingen te reageren, waarna 
hij vonnis wijst. 

De burger die actie wil onder- 

Deze rubriek is een 
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van Humanitas. 
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nemen tegen een onterecht 
ontslag, achterstallig onder-
houd aan de huurwoning of 
schadevergoeding wenst te 
ontvangen (tot vijfduizend gul-
den) kan met deze versoepel-
de kantongerechtsprocedure 
zijn voordeel doen. 

Onrechtvaardig 
loonbeslag 
Warmeer iemand schulden 
heeft en deze niet kan aflossen, 
kan de schuldeiser via de 
rechter afdwingen dat zij als-
nog worden afbetaald. Dat kan 
sinds april 1991 via een nieuwe 
wet, die regels geeft voor leg-
gen van beslag op loon, socia-
le uitkeringen en andere perio-
dieke betalingen. 
Op alle uitkeringen op grond 
van de sociale zekerheidswet-
ten (volks- en werknemersver-
zekeringen, sociale voorzie-
ningen), op alle uitkeringen uit 
(particuliere) levens-. invalidi- 

teits-, ongevallen- of zieken-
geldverzekeringen en op pen-
sioenen en alimentatie-uitke-
ringen is nu beslag mogelijk, 
maar bijvoorbeeld niet op kin-
derbijslag en studiefinancie-
ring. Dat betekent dat je niet 
meer je normale maandelijkse 
inkomen (loon of uitkering) 
krijgt uitbetaald, maar een veel 
lager vast bedrag. Officieel is 
dat vastgesteld op negentig 
procent van de bijstandsnorm, 
die in uw situatie geldt. 
Een gezin met twee kinderen 
zou bij loonbeslag in plaats van 
het gebruikelijke netto-salaris 
een vast bedrag van f 1.485,-
per maand in handen krijgen. 
Of iets meer, afhankelijk van 
de individuele situatie. Geen 
vetpot dus, dat zal duidelijk 
zijn. Wel kan in bepaalde 
gevallen het normbedrag wor-
den verhoogd, bijvoorbeeld 
met de premie ziektekosten-
verzekering en de niet door 
huursubsidie gedekte woon-
kosten. 
Van het normbedrag moeten 
alle noodzakelijke uitgaven 
worden gedaan. Van de rest 
van het inkomen worden de 
schulden afgelost. 

Alle huishoudens - of ze nu een 
laag inkomen, een hoog inko-
men of een uitkering hebben -
krijgen bij loonbeslag vrijwel 
hetzelfde basisbedrag in han-
den. Dat lijkt op het eerste 
gezicht een eerlijke regeling. 
Toch is het niet zo, dat de finan-
ciële situatie voor iedereen die 
met loonbeslag heeft te maken, 
gelijk is. 
En in dit geval zijn het de hoge-
re inkomens die het 't moei-
lijkst hebben. Waarom? 
Inkomsten en uitgaven zijn 
voor elk huishouden uiteraard 
anders. Daar wordt bij loonbe-
slag wel enigszins rekening 
mee gehouden, maar onvol-
doende. Subsidies blijven bij-
voorbeeld buiten schot. Wie 
meer subsidie ontvangt, houdt 
na beslaglegging dus meer 
over om van te leven. Zo heb-
ben lagere inkomens eerder 
recht op een tegemoetkoming 
in de studiekosten en een vol-
ledige studiefinanciering. Van 
de hogere inkomens wordt 
ook na loonbeslag een grotere 
eigen bijdrage verwacht. Zij 
houden dan minder over om 
van te leven. 
Ook de woonlasten kunnen 
ingeval van loonbeslag juist 
voor huishoudens met een 
hoger inkomen voor proble-
men zorgen. Om dit duidelijk  

te maken, vergelijken we de 
situatie van een huishouden 
met een laag inkomen met die 
van een huishouden met een 
hoog inkomen. Beide huishou-
dens hadden flinke leningen 
afgesloten, die ze door 
omstandigheden niet meer 
konden afbetalen. Het gevolg: 
er werd beslag op het loon 
gelegd. Dank zij de huursubsi-
die betaalt het huishouden met 
laag inkomen maandelijks zo'n 
280 gulden aan huur. Het huis-
houden met hoog inkomen is 
destijds in een huis van 850 
gulden in de vrije sector 
terechtgekomen. Na loonbe-
slag worden deze hogere 
woonlasten weliswaar voor 340 
gulden gecompenseerd, maar 
dit is lang niet genoeg om het 
verschil te dekken. Beide huis-
houdens moeten dus van het-
zelfde lage basisbedrag zien 
rond te komen, maar de woon-
lasten van het huishouden met 
hoog inkomen zijn wel bijna 
twee keer zo hoog als die van 
het huishouden met laag inko-
men. 
Dan blijft er wel heel weinig 
over om van te leven. 
Toch is verhuizen waarschijn-
lijk ook geen oplossing. Een 
verhuizing brengt ten eerste 
weer kosten met zich mee. 
Gezien het hoge inkomen is de 
kans bovendien groot dat zo'n 
huishouden niet eens voor een 
goedkoper huurhuis in aan-
merking komt. Dit huishouden 
is dus veel slechter af dan het 
huishouden met laag inkomen. 
Dat is toch een merkwaardige 
en onrechtvaardige situatie. 
Is aan deze ongelijke situatie 
iets te doen? 
Huishoudens met een hoger 
inkomen èn hogere uitgaven 
zouden ook een hoger maand-
bedrag moeten krijgen om 
mee rond te komen, afgestemd 
op de situatie van het huishou-
den via een aantal standaard-
aanpassingen. Door de rege-
lingen zoveel mogelijk op de 
individuele situaties van de 
huishoudens af te stemmen 
kunnen dit soort ongelijkheden 
worden voorkomen. 

TON VAN DEN BRINK 
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Een busreisje voor ouderen 

Kort van Stof 

Naar India? 
Stel u even voor dat u morgen 
een uitnodiging krijgt een inte-
ressante bijeenkomst in India 
bij te wonen. De kans is groot, 
dat u een bedenkelijke blik op 
uw girorekening werpt en 
besluit dat u daar geen geld 
genoeg voor hebt. Zo gaat dat 
ook met humanisten in veel 
verre landen (en trouwens ook 
in delen van Oost-Europa) met 
mensen, voor wie het belang-
rijk zou zijn het IHEU-congres 
1992 in Amsterdam bij te 
wonen. Het congres dus van 
de Internationale Humanisti-
sche en Ethische Unie. Voor 
humanisten in 'rijke' landen is 
het trouwens ook een goede 
zaak, als hun geestverwanten 
uit 'arme' landen daar aanwe-
zig kunnen zijn. Kortom: er is 
een reisfonds gevormd om de 
aanwezigheid te helpen beta-
len van een aantal mensen, die 
zonder (onze) hulp niet komen 
kunnen. Als u daar bijvoor-
beeld f 50.- of meer voor over 
hebt, kunt u die storten op de 
postgiro-rekening van het 
IHEU-congres 1992, nr 
62.57.830. Zet bij de medede-
lingen: 'reisfonds'. 

Homo/lesbisch weekend 
Van 3 tot en met 5 april organi-
seert de Homo/lesbische 
werkgroep van het Humanis-
tisch Verbond haar 24e ont-
moetingsweekend. Er zal een 
groot aanbod zijn van works-
hops in thema- en doe-groe-
pen. Daarnaasdt is uiteraard 
voldoende gelegenheid voor 
de nodige ontspanning. Het 
weekend wordt gehouden in 
vormingscentrum 'De Kapel-
lerput' in Heeze bij Einhoven. 
Voor meer inlichtingen en 
inschrijfformulier: Humanis-
tisch Verbond, t.a.v. de HLW, 
postbus 114, 3500 AC Utrecht, 
telefoon 030-31.81.45, toestel 
22. 

Ouderenvakanties 
Je loopt niet meer zo ver. Je 
tempo ligt wat lager. Je hebt 
een dieet. Je bent alleen, maar 
vindt het niet prettig alleen in 
een ver land op stap te gaan. Je 
wilt graag met leeftijdgenoten 
onder elkaar of juist niet. Alle-
maal redenen om eens verder 
te kijken dan de gebruikelijke 
reisgidsen dik zijn. Dan is het  

wellicht een goed idee eens 
een Senior Vakantiekrant op te 
vragen. Daarin vindt u de pro-
gramma's van een aantal orga-
nisaties. die een speciaal aan-
bod hebben voor ouderen, die 
aan hun vakantie speciale 
eisen stellen waaraan het 
massa-reiswezen niet tege-
moet kan komen. De Senior 
Vakantiekrant, een uitgave van 
de Stichting GBOP in Utrecht is 
schriftelijk aan te vragen via 
postbus 228, 3360 AE Slied-
recht. Als u haast hebt kunt u 
ook bellen: 01840-14281, 
maandag t/m vrijdag van 12.00 
tot 14.00 uur. U krijgt hem gra-
tis toegezonden. 

Gokverslaafden 
Het Ministerie van WVC geeft 
de stad Deventer voor de 
komende drie jaar driehon-
derdduizend gulden voor uit-
breiding van hulp aan gokver-
slaafden. Het Consultatiebu-
reau voor Alcohol en Drugs 
(CAD) Deventer is verant-
woordelijk voor de uitvoering 
van het gemeentelijk projekt 
'Hulp aan Gokverslaafden' Het 
zal gaan om konkrete hulpver- 

lening aan gokverslaafden. die 
moet leiden tot aanzienlijke 
vermindering van hun aantal 
Gestreefd wordt naar een 
daling van liefst 75 procent Het 
is de bedoeling dat de Deven-
terse aanpak model gaat staan 
voor de benadering van soort-
gelijke problemen elders. 
Deventer heeft (met 1500 
regelmatige fruitautomaat-
gebruikers.van wie minstens 

250 jongeren tussen de 14 en 
19 jaar) een beleid om de gok-
verslaving aan te pakken. Zo is 
een convenant met de horeca 
en de gokautomatenhandel 
gesloten, waardoor in laag-
drempelige horecabedrijven 
(cafetaria's en broodjeszaken) 
het aantal automaten tot de 
helft is teruggebracht. Café's 
mogen hooguit twee gokauto-
maten neerzetten. In buurthui-
zen en kantine's zijn ze verbo-
den. Ondernemers met plan-
nen voor een amusementshal 
kregen nul op het rekest. 
In overleg met de gemeente 
startte het CAD in Deventer 
met WVC-geld een voorlich-
tingscampagne 'Laat je niet op 
de kast jagen' en trainingen 
voor politie, medewerkers van 
de kredietbank en de sociale 
dienst. 

Zuinigheid 
De laatste jaren heeft de over-
heid bij herhaling gewag 
gemaakt van de noodzaak tot 
meer preventieve gezond-
heidszorg. Met elkaar moeten 
we veel attenter zijn op het 
voorkomen van ziekte en  

gebrek. Maar zoals bij wel 
meer zaken,loopt de overheid 
niet voorop met maatregelen 
om deze beleidsattenties te 
verzilveren. Soms lijkt het 
tegendeel het geval en worden 
maatregelen genomen die het 
preventiedoel eerder lijken te 
ondermijnen. Zo kent het Rijk 
nogal krappe schoonmaak-
budgetten. Volgens de voorzit-
ster van de werkgeversorgani-
satie OSB leidt dit tot ernstige 
gevolgen voor de volksge-
zondheid en het milieu. Scho-
len en overheidsgebouwen 
worden niet goed meer 
schoongehouden. Voor het 
schoonmaken wordt gewoon 
te weinig geld uitgetrokken. 
De bewoners van de gebou-
wen (schoolkinderen, ambte-
naren, e.d.) zijn de dupe van 
dergelijke misplaatste zuinig-
heid. 

Schrikdenken 
Het bureau InterNiew enquê-
teerde in opdracht van Veroni-
ca's Nieuwslijn vijfhonderd 
mensen over hun houding 
tegenover de Islam-cultuur. 
Liefst een derde vond dat isla-
mitische gebruiken in Neder-
land verboden moeten wor-
den. Het zijn vooral ouderen, 
vrouwen en dan met name 
mensen van protestants-chris-
telijke levensovertuiging die 
verontrust zijn over de groei 
van de Islam in Nederland. 
Vooral het laatste maakt duide-
lijk hoe weinig een idee dat 
mensen hebben te maken 
hoeft te hebben met realiteit. 
Want feitelijk groeit de Islam in 
ons land maar mondjesmaat. 
Laten we hopen dat vijfhon-
derd medeburgers, die onge-
twijfeld onderzoekstechnisch 
als puike dwarsdoorsnede van 
de Nederlandse bevolking gel-
den, desondanks niet maatge-
vend zijn voor wat de mening 
van 'ons' over 'hen' werkelijk 
is. Mocht dit toch het geval zijn, 
dan bevestigt het de twijfel die 
sommigen hebben over de 
mate van tolerantie van de 
inwoners van ons land. 

Seniorencursussen 
Het 'centrum voor vorming, 
scholing en training Den Alerd-
inck' organiseert de komende 
zomer een aantal cursussen, 
speciaal voor senioren. 
Een hele week voor aktieve 
senioren, die geestelijk en 
lichamelijk (nog) aktiever wil-
len worden, een week over 
natuur en cultuur waarin het 
milieu centraal staat en een 
cursus verhalen schrijven. Den 
Alerdinck is gevestigd in Laag 
Luthem bij Zwolle. 
Medewerker Reina Gorlee wil 
gaarne meer informatie geven 
via telefoon nummer 05290-
1541 
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jecten op plaatselijk en regio-
naal niveau. Het aanbod omvat 
onder andere advies en bege-
leiding op het gebied van het 
vrijwilligerswerk, ouderen-
werk, hulpverlening, migran-
ten- en vluchtelingenwerk, het 
opzetten van projecten en 
nieuwe initiatieven, het verzor-
gen van korte cursussen en 
trainingen, behoefte-onder-
zoek, probleemanalyse en het  

sche Dienst en de Stichting 
Humanitas voor Verstandelijk 
gehandicaptenzorg. 

Ziekenfonds 
Waarom financiert het zieken-
fonds vrijwilligers? De verbij-
stering onder vrijwilligers is 
groot, maar het is toch waar. 
De ziekenfondsen gaan de 
vrijwillige thuiszorg regelen. In 
veel provincies krabben de 

cd  Land 

Hobby' 70 
Humanitas Zuid Drenthe orga-
niseert in 1992 weer haar 
befaamde tentoonstelling 
'Hobby' 70' . Van 4 t/m 8 
november kan iedereen met 
een interessante hobby aan 
deze manifestatie deelnemen, 
zowel individueel als in club-
verband. Het begrip 'hobby' 
mag, gezien de voorgaande 
edities van deze tentoonstel-
ling, heel ruim worden gezien. 
In feite valt iedere vorm van 
actieve vrije-tijdsbesteding er 
onder, die een ander kan inspi-
reren zich in zijn/haar vrije tijd 
'ergens' mee bezig te houden. 
De een laat de activiteit zelf 
zien, de ander de resultaten. 
Deelname is kosteloos. 
Inschrijfformulieren zijn aan te 
vragen bij de heer J.Zwiers, 
Tapuitlaan 66. 7905 CX Hooge-
veen. 

SamenGaan 
Als je achter de gordijnen blijft 
zitten, dan verpieter je'. Aldus 
een citaat van Kor Sytsma 
boven een artikel in de Leeuw-
arder Courant over een nieu-
we activiteit van Humanitas in 
Friesland. Doel van het project 
SamenGaan, dat in Groningen 
is ontstaan, is het bijeenbren-
gen van mensen met overeen-
komende belangstelling. Dat 
kan gaan om samen eten, 
samen fietsen, samen uitgaan, 
samen kaarten, samen praten 
of wat men ook maar wil. Het 
project richt zich niet alleen op 
alleenstaanden, maar ook op 
mensen die voor een bepaalde 
belangstelling niet bij hun 
vaste partner terecht kunnen. 
Humanitas vervult dan een 
bemiddelende functie. Samen-
Gaan moet niet worden gezien 
als een vorm van relatiebemid-
deling. 'Als het tussen twee 
mensen klikt kan er natuurlijk 
een relatie uit voortkomen', 
aldus Sytsma. maar dat is Met 
ons doel' 
Belangstellenden kunnen 
dagelijks tussen 20.00 en 22.00 
uur bellen voor informatie met 
058-88.10.25 of 058-88 11 73. 

Transsexuelen 
Vanaf 24 januari kunnen trans-
sexuelen en hun familie en 
vrienden elkaar elke vierde 
vrijdag van de maand in huis-
kamer bijeenkomsten treffen  

Doel is om in ontspannen sfeer 
informatie uit te wisselen en 
elkaar steun te bieden. Ook 
zullen regelmatig thema-avon-
den worden gehouden met 
gastsprekers en/of video-films. 
Deze Haagse huiskamer-bij-
eenkomsten zijn een initiatief 
van de projectgroep Trans-
sexualiteit Den Haag. Andere 
activiteiten van deze groep zijn 
een hulptelefoon (070-
32.94.220) en voorlichting aan 
groepen of instellingen, die wat 
meer over transsexualiteit te 
weten willen komen. 

Lijn 2 
Humanitas kent sinds kort een 
bureau voor advies en onder-
steuning in de welzijnssector, 
genaamd Lijn 2. Daarmee heb-
ben heeft het gewest Zuid-Hol-
land samen met de Afdelingen 
Den Haag en Amsterdam een 
opvallend initiatief genomen. 
De consulenten van dit gewest 
en deze afdelingen zijn voor-
taan per uur te huur voor vrij-
willigersverbanden, welzijns-
organisaties en overheden. Op 
deze wijze trachten zij niet 
alleen het probleem op te van-
gen dat de provincie Zuid-Hol-
land het maatschappelijk acti-
veringswerk van Humanitas 
niet langer wil financieren 
maar bovendien Humanitas 
duidelijk te profileren als des-
kundig adviseur, ondersteuner 
en begeleider van welzijnspro- 

organiseren van infomarkten, 
symposia en manifestaties. 
Ook wil Lijn 2 een makelaars-
functie vervullen door het 
bevorderen van samenwer-
king tussen organisaties. Tarie-
ven variëren van f 75.- tot 
f 150.- per uur. 
Voor meer informatie: Humani-
tas Lijn 2, Zeestraat 55, 2518 
AA Den Haag, telefoon 070-
36.46.100 of 070-36.46.109 

Leer-werkproject 
Het leer-werkproject voor ver-
standelijk gehandicapten in 
Hoorn is een volgende fase 
ingegaan. Met een keurige 
kleine folder worden werkge-
vers attent gemaakt op het 
bestaan van de opleiding en 
op de mogelijkheid daar werk-
nemers te werven voor een-
voudige functies op laagge-
schoold nivo. Zoals de Stich-
ting leer-werkproject naar 
voren brengt een groep func-
ties, waarvoor het vaak moei-
lijk is geschikte kandidaten te 
vinden. Voor de begeleiding 
van de verstandelijk gehandi-
capte werknemers op de 
werkplek kunnen afspraken 
worden gemaakt. Ook kan de 
Stichting adviseren bij het 
benutten van vaak aantrekkelij-
ke subsidie-mogelijkheden. 
Het project is een initiatief van 
het Alkwaard College voor 
Beroepsonderwijs, de 
Gemeenschappelijke Medi- 

ziekenfondsen zich achter de 
oren hoe ze dat moeten orga-
niseren. De neiging bestaat om 
het te delegeren aan organisa-
ties die ervaring hebben met 
vrijwillige thuiszorg. In Gronin-
gen heeft het ziekenfonds aan 
het Gewest Groningen 
gevraagd om een plan van 
aanpak te schrijven. Het plan 
van Humanitas in Groningen 
gaat uit van een aanpak waar-
bij thuiszorg op gemeentelijk 
niveau wordt georganiseerd. 
Daarbij komt ook een centraal 
punt waar iedereen terecht kan 
met vragen over thuiszorg. Dat 
betekent een intensieve 
samenwerking tussen allerlei 
groeperingen die zich bezig 
houden met thuiszorg, zoals 
Humanitas, het Rode Kruis en 
de Stichting Zonnebloem. Het 
betekent ook dat deze organi-
saties een stukje autonomie in 
moeten leveren. Daarom is het 
nodig dat deze organisaties 
zich allen achter het plan van 
Humanitas Groningen scharen. 
Een gezamenlijke aanpak 
voorkomt dat elke organisatie 
een eigen coordinator heeft 
rondlopen. Zodra een bepaal-
de zorgvraag wordt geconsta-
teerd, wordt die doorgegeven 
aan de organisatie die daar het 
best in thuis is. In februari gaat 
een stuurgroep van start die 
alle neuzen binnen deze orga-
nisaties dezelfde richting uit 
moet laten wijzen. 
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humanitas 
helpt mensen 

+lottelocet 	 
41.11111r---•~- 

Pap=eren tijger op de 
bres voor baas en dier 

Humanitas staat pal voor het 
beginsel van het zelfbeschik-

kingsrecht van de mens. Zie de 
doelstelling van Humanitas in 

artikel 2 van de statuten. Maar 
om meer te kunnen zijn dan een 

papieren tijger moeten die 
beginselen wel naar de praktijk 
van het leven worden vertaald. 

In 1977 heeft Humanitas zijn visie op het 
verzorgingshuis op papier gezet Ten aan-
zien van de vrijheid van de individuele 
bewoner wodt deze conclusie getrokken 
'Alle geschreven en ongeschreven regels 
staan regelmatig ter discussie. Elke regel 
die niet strikt noodzakelijk blijkt om een 
goede verzorging en om de vrijheid van 
alle bewoners te garanderen. is schade-
lijk'. 
Vijftien jaar later zijn er nog heel wat 
bewonerscommissies van verzorginhui-
zen die •in het belang van de bewoners' 
voor een huisdierenverbod in hun huis 
stemmen. De hond of poes mag niet mee 
Terwijl je juist zo goed aan het dier kunt 
vertellen hoe moeilijk je die stap vindt en 
hoe je nu ook je partner mist. Het dier 
troost je. maar dat zul je moeten missen. 
Regel is immers regel. Wat blijft er over 
van het zelfbeschikkingsrecht van een 
bewoner als democratisch is bepaald dat 
zijn of haar vierpotige kameraad niet wel-
kom is' Democratie tegenover zelfbe-
schikkingsrecht. Kom daar maar eens uit! 
De Wet op de Bejaardenoorden (WBO) 
stelt dat de provinciale verordeningen op 
de verzorgingshuizen en de regels die de 
verzorginshuizen zelf stellen geen beper-
kingen mogen bevatten voor bewoners 
om hun leven naar eigen inzicht in te rich-
ten. Behalve dan als die beperkingen 
noodzakelijk zijn voor een ongestoorde 
huishouding in het verzorgingshuis Een 
huisdierenverbod in een verzorgingshuis 
is duidelijk in strijd met die bepaling in de 
WBO. 
Sommige provinciebesturen hebben dat 
al ingezien Daar staat inmiddels in de pro-
vinciale verordening op de bejaardenoor-
den/verzorgingstehuizen een formulering 
zoals: 'Door de houder (het bestuur/de 
directeur) worden aan de bewoners geen 
beperkingen gesteld ten aanzien van 
( en) de mogelijkheid om huidieren te 
houden, tenzij en voorzover zeer dringen-
de redenen beperkingen rechtvaardigen' 
Dit is een formulering van de provincie 
Utrecht In de toelichting geeft deze pro-
vincie aan wat die zeer dringende rede-
nen kunnen zijn De bewoner kan bijvool 
beeld zelf de verzorging van niet meer 
or ganiseren of uitvoet en en huisdier en  

leveren daardoor overlast of gevaar op 
voor andere bewoners. Er zijn natuurlijk 
ouderen die de verzorging van hun 
huisdier niet meer zelf ter hand kunnen 
nemen. Maar dat rechtvaardigt nog 
geen algemeen huisdierenverbod. Die 
bepalingen moeten dus weg. 
Soms worden ook in wooncentra voor 
zelfstandig wonende ouderen door het 
bestuur of de bewonerscommissie in het 
belang van de bewoners besloten huis-
dieren te verbieden. Ook daar heeft dat 
onnodig menselijk leed tot gevolg. Als 
wij ons realiseren dat de oudere voor 
een plaatsje in een verzorgingshuis of 
wooncentrum afhankelijk is van van 
degene die hem of haar over het huis-
dierenverbod heeft ingelicht zal het wei-
nig mensen bevreemden dat er aan het 
zelfbeschikkingsrecht op het gebied van 
huisdieren nog heel wat ontbreekt. 
Dit is voor leden van Humanitas aanlei-
ding om in actie te komen. Als wij ten-
minste vinden dat het recht op zelfbe-
schikking ook voor ouderen geldt. Als u 
vindt dat aan dit klein menselijk en dier-
lijk leed een einde moet komen, kunt u 
aan de gang gaan. Verzamel gegevens 
over het huisdierenverbod in verzor-
gingstehuizen en wooncentra van oude-
ren in uw gemeentte. Bespreek de 
resultaten met het afdelings- of gewest-
bestuur en vraag hen in actie te komen. 
De Dierenbescherming wil onze partner 
zijn. U betreedt een boeiende wereld, 
dat beloof ik u. 

HAN GF.RLINGS, 

Amersfoort 
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