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Op deze pagina ruimen 
wij graag ruimte in voor 

de mening van onze 
lezers. Dat betekent 

niet, dat wij die altijd on- 
derschrijven. 

De inhoud van de 
brieven waarvan wij ons 
het recht voorbehouden 

die in te korten - blijft 
geheel voor rekening 

van de inzenders. 

Onjuiste voorstelling 
In het oktobernummer las ik 
het artikel over de ouderen-
voorziening in Brouwersha-
ven. Zelf bestuurlijk bij oude-
renhuisvesting betrokken, 
verweet ik mezelf gebrek aan 
alertheid. Zou ik als bestuurs-
lid nou echt allerlei mogelijk- 

Humanitas gaat de contributie-
inning veranderen. De Post-
bank voert per 1 januari a.s. 
voor de tweede maal in korte 
tijd een forse verhoging door 
voor het gebruik van accept-
giro's. Dat zou Humanitas dui-
zenden guldens extra kosten en 
dat wil het bestuur proberen te 
vermijden. Daarom ontvangen 
leden en donateurs van Huma-
nitas dit jaar niet alleen een ac-
ceptgiro voor hun contributie of 
donatie, maar ook een kaart 
waarmee zij de vereniging toe-
stemming geven de verschul-
digde contributie van hun 
bank- of girorekening te laten 
afschrijven. Die toestemming 
geldt, naar eigen keuze, voor 
één jaar of tot wederopzegging 
en alleen voor de op grond van 
een besluit van de Algemene 
Vergadering van Afgevaardig-
den vastgestelde contributie of 
donatie (tenzij u zelf meer wilt 
geven). Dat is voor 1993 voor 
een gewoon lid ten minste 
f 30,50, voor twee leden op 
één adres ten minstef 35,50 
voor een lid tot 23 jaar f 11,50  

heden tot vernieuwing over 
het hoofd hebben gezien? 
Het artikel spreekt over een 
bejaardentehuis nieuwe stijl. 
Een stijl die neer komt op een 
voorziening zonder eigen 
keuken, uitgebreid perso-
neelsbestand, ziekenkamers, 
een stringent toelatingsbe-
leid. In de Poortershof in 
Brouwershaven is zelfs plaats 
voor wie nog geen zorg 
nodig hebben. Wat is er met 
de gebruikelijke eisen van 
de diverse overheden ge-
beurd? Maar toen bedacht ik, 
dat er iets aan het verhaal 
niet klopte. Na enig rondho-
ren en het lezen van het 
lente- en zomernummer van 
het HSHB contribuantenblad 
"Wonen op leeftijd" werd ik 
daarin bevestigd. De infor-
matie over Brouwershaven in 
VMTM was verre van juist. 
In het HSHB-blad las ik dat 
`Poortershof een woonzorg-
centrum is voor mensen 
vanaf 55 jaar, met en zonder 
verzorghuis-(!!!) indicatie'. 
Een centrum met een ont-
moetingsruimte, spreekka-
mers, wasruimte, twee lo-
geerkamers en een fietsen-
berging. Met per woning een 
aansluiting op een alarmsys-
teem en hulp die in overleg 
met de zorgcofirdinator van 
buiten het centrum (via de 

en voor een donateur ten min-
ste f 32,50. 
Echt goedkoper voor de ver-
eniging wordt het pas als heel 
veel leden de vereniging tot 
wederopzegging toestemming 
geven de jaarlijkse contributie 
van hun rekening te laten af-
schrijven. Die toestemming kan 
uiteraard op ieder gewenst mo-
ment weer worden ingetrok-
ken. In dat geval worden alle 
bedragen, die binnen drie 
weken voor de intrekking zijn 
afgeschreven, zonder meer 
terugbetaald. U blijft dus baas 
over uw eigen rekening. 
De brief met acceptgiro en 
machtigingskaart is inmiddels 
verzonden. Als regel wordt de 
contributie van de rekening van 
de leden afgeboekt binnen drie 
weken na ontvangst van de 
machtiging door de ledenadmi-
nistratie. Uw contributie of do-
natie geldt fiscaal als gift. Uw 
rekeningafschrift geldt daar-
voor als bewijsstuk. 
Een verandering van andere 
aard is de invoering van nieuwe 
lidmaatschapsnummers. Deze  

gezinsverzorging en het 
kruiswerk) wordt aangetrok-
ken. 
En dat is nu precies de om-
schrijving van een 'woontus-
senvoorziening'. Een type 
voorziening die ik al jaren 
ken. Dus geen bejaardente-
huis of bejaardenoord. Maar 
'woontussenvoorziening' is 
klaarblijkelijk tegenwoordig 
zo'n nietszeggend begrip, 
dat we het 'woonzorgcen-
trum' noemen. Het is even 
een weet, maar een bejaar-
dentehuis of bejaardenoord 
is het zeker niet! In het ver-
haal over Brouwershaven is 
voor mij feitelijk alleen 'de 
zorgcofirdinator' een nieuw-
tje. Wie zal dat betalen, denk 
ik dan. Is de provincie Zee-
land zo royaal? Ik heb het na-
getrokken. Als ik goed geïn-
formeerd ben, wordt de 20 
uur wekelijkse cofirdinatie-
tijd betaald door kerkelijke 
instanties. Het is voor de be-
woners te hopen dat dit wel 
structureel is. 
Ik vind het jammer dat het ar-
tikel over Brouwershaven mij 
en wellicht ook anderen door 
een onjuiste voorstelling van 
zaken op het verkeerde been 
zette . 

Spijkenisse, 
Fer Wisclurtann 

verandering is puur administra-
tief: vanaf 1 januari wordt de 
geautomatiseerde ledenadmi-
nistratie geheel in eigen huis 
beheerd. Daarmee hangt een 
overgang samen naar een 
nieuw, beter toegankelijk sys-
teem. U treft uw nieuwe lid-
maatschapsruunmer aan op het 
bandje van Van Mens tot Mens. 
Het oude nummer blijft overi-
gens bewaard en kan desge-
wenst weer worden opgezocht. 

INHOUD 	pag 

Multicultureel 	 3 
Normen: een gezinsspel 6 
Thuiszorg Eemland 	7 
Nijvere AVA 	 8 
Een Antwerpse freule 12 
Gif in de stad 	 14 
Kinderrechten 	15 
Kleding voor zwervers 16 
0 zit dat zo 	 17 
Kort van Stof 	 18 
Stad en Land 	 19 
Hartekreet 	 20 

VAN MENS 
TOT MENS 

LEDENORGAAN VAN 
HUMANITAS 

Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement f 15,—, 
voor leden gratis 

ISSN NR 0166-1124 

REDACTIE: 
Michael Kerkhof 

Jan Renken 
Jeannet van Ganzewinkel 

Peter van Agteren 

EINDREDACTIE: 
Henk Vlaming, Erik Stibbe 

Ondertekende artikelen zijn 
voor de verantwoordelijkheid 

van de auteur 

ADRES: 
voor redactie en exploitatie: 

Postbus 71, 
1000 AB Amsterdam 
Telefoon 020-6262445 

Bezoekadres: 
Sarphatistraat 4 

Amsterdam-centrum 

VORMGEVING: 
Studio Brouwer 

DRUK 
Brouwer Offset Delft 

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

punten van de 
Vereniging. 

Overname van artikelen 
toegestaan, mits met bronver- 

melding. 

HUMANITAS 
De Vereniging Humanitas 

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

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 

ieder, die de algemeen-huma- 
nistische uitgangspunten van 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking aanvaardt, in 
solidariteit met de medebewo- 

ners van deze planeet. 

Aanmelding voor het lid- 
maatschap schriftelijk bij het 
Centraal Bureau, postbus 71, 
1000 AB Amsterdam. Opzeg- 

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

Postgiro 582.000 
Postgiro ledenadministratie: 

294050 t.n.v. Humanitas, 
Amsterdam. 

Contributiebetaling anders 

2 VAN MENS TOT MENS december 1992 



Voetbal: volks en tegelijk internationaal. Foto: ANP 

Wie in zijn beleid rekening wil houden 
met een samenleving, waarin niet ieder-
een in Nederland geboren en getogen is 
moet weten hoe de bevolking dan wel is 
samengesteld. Om discriminatie te 
voorkomen registreren Nederlandse 
gemeenten niet, van welke etnische 
groep burgers deel uitmaken. Daarom 
ging Purmerend na in welk land de ou-
ders van de huidige ruim 63.000 inwo-
ners geboren zijn. Resultaat: één op de 
zes inwoners van dit Noordhollandse 
stadje heeft ten minste één ouder, die 
niet in Nederland geboren is. Zij komen 
uit Indonesië, Suriname, van de Antillen, 
uit Engeland, Italië, Spanje, Turkije, Ma-
rokko, de Verenigde Staten, voormalig 
Joegoslavië, Duitsland, België, Frank-
rijk, diverse Afrikaanse landen, China, 
noem maar op. 
Zij zijn soms zeer herkenbaar aan hun 
huidskleur, aan taalgebruik, aan ge-
woonten die afwijken van wat in Neder- 

land algemeen gebruikelijk is. Maar 
even vaak zijn zij helemaal niet herken-
baar. U zou niet geloven dat het om 
tweede generatie Nederlanders ging. 
Alleen het trouwboekje van de ouders 
bewijst het. 

Veel mensen uit andere culturen (en 
zeker hun kinderen) blijken uitstekend 
in staat tot 'assimilatie', het onherken-
baar opgaan in de Nederlandse samen-
leving. Het gaat dan vooral om mensen 
met een cultuur, die naar verhouding 
veel op de Nederlandse lijkt. En vooral 
om mensen, die in huidskleur weinig 
van de traditioneel Nederlandse ver-
schillen. Ongemerkt vernederlandsen 
zij. Waarbij het heel goed mogelijk is 
dat delen van him ouderlijke cultuur in 
de Nederlandse overgaan. Hugenoten 
hebben veel bijgedragen aan onze tra-
ditie van tolerantie en godsdienstvrij-
heid. De Hollandse koopmansgeest 

Nederland 2000 jaar multicultureel 
Wie riep daar 'Nederland 

voor de Nederlanders'? 
Geen humanist, maar ook 

geen kenner van de ge-
schiedenis. 'Wij Nederlan-
ders' stammen af van Fran-

se Hugenoten, Vlaamse 
kooplieden, Poolse en Por-

tugese Joden, Spaanse en 
Canadese soldaten, Duitse 

Hannekemaaiers en 
dienstmeisjes, Zwitserse 

ovenbouwers, Indische 
concubines en dan mis-

schien ook nog in de verte 
van Friezen, Kaninefaten 

en Batavieren. Nederland 
is vanaf de vroegste ge-

schiedenis een immigra-
tieland geweest. 

Het is daar in de loop van 
de eeuwen niet slechter 

van geworden. We hoeven 
ons ook niet af te vragen of 

Nederland er nu, in het 
laatste decennium van de 

20e eeuw, ineens wèl 
slechter van wordt. Neder-

land wordt, of het wil of 
niet, opnieuw geconfron-

teerd met culturen die 
nieuw zijn tussen Wadden-

zee en Vaalserberg. 
De vraag is: hoe gaan wij 

met deze voor ons 
nieuwe culturen om? 
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stamt wellicht voornamelijk af van geïm-
migreerde Vlaamse kooplieden en Duit-
se marskramers. Schilder Rembrandt 
van Rijn en cabaretier Rudolf Nelson (in 
een heel andere eeuw) waren geboren 
Duitsers, maar hebben hier school ge-
maakt. 
Anders wordt het als de culturele ver-
schillen groot zijn. Neg anders wordt het 
als ook de kleur verschilt. Soms lijkt het, 
alsof de verschillen in dat geval onover-
brugbaar zijn. 
In feite zijn de verschillen dan vooral 
meer herkenbaar. Anders niet. 

De wereld één dorp 
In dit blad is al eens eerder aan de orde 
geweest dat de hele wereld als het ware 
één dorp is geworden. Olympische Spe-
len zijn op het televisiescherm te zien in 
landen, waar de blote benen van een 
vrouw onder alle andere omstandighe-
den taboe zijn. Wat draagt dat bij aan de 
emancipatie van de vrouw? Dallas werd 
bekeken in kapitalistische en - toen nog 
- communistische landen. Veel Oost-Eu-
ropeanen versleten de televisie-schijn 
voor de echte werkelijkheid van het 
Westen. Dat geldt ook voor miljoenen in 
ontwikkelingslanden in Afrika en Azië. 
Vliegtuigen verkorten de afstanden. 
Wat vroeger een reis van maanden was, 
duurt nu niet meer dan een overzien-
baar aantal uren. Verhalen van rijkdom 
en overvloed voor iedereen in de lan-
den van het Westen lijken ons overdre-
ven. Voor bewoners van armoedege-
bieden zijn ze zeer reëel. Wat voor ons 
bijstand is op minimum-niveau is voor 
hen rijkdom. Bereikbare rijkdom, met 
onze open grenzen. 

En dus komen de nieuwe immigranten 
naar West-Europa, naar Nederland, 
zoals eens de Neder-
landers naar Indië, 
Amerika, Brazilië, 
Australië, Nieuw Zee-
land en Canada gin-
gen. Hoe zorgen wij 
dat de Nederlanders 
van gisteren èn die 
nieuwe Nederlanders van vandaag en 
morgen er samen beter van worden? 
Rijker, soms in economische maar voor-
al in culturele zin. 

Leren van elkaar 
Door de eeuwen heen hebben zij, die al 
in Nederland woonden en degenen, die 
hier nieuw naar toe kwamen van elkaar 

Half Nederland juicht 
voor multiculturele doelpunten. 

Foto: ANP 

geleerd. Een paar herkenbare voor-
beelden: het diamantslijpen kwam uit 
Antwerpen. De loempia (die Duitsers als 
typisch Nederlands beschouwen) is uit 
Indonesië afkomstig. We eten sinaasap-
pels, paprika's, kiwi's, aubergines, 
courgettes, rijst en shoarma zonder ons 
er druk over te maken, dat daar in oor-
sprong niets Nederlands aan is. Zelfs de 
aardappel is van oorsprong een geïm-
porteerd produkt. 
Waarom zou hetzelfde niet gelden voor 
allerhande culturele gedragskenmer-
ken? Wat weten u en ik eigenlijk van de 
levenswijze en de levensvisie van een 
Ghanees, een Turk of een Antilliaan? Is 
de gemeenschapszin en offervaardig-
heid van veel allochtonen kenmerk van 
hun godsdienstige achtergrond of van 
de kunst om te overleven in de gebie-
den, waar zij vandaan komen? Dragen 
alle islamitische vrouwen in het open-
baar een hoofddoek of is dat een ge-
woonte die vergelijkbaar is met 'onze' 
zwarte kousen? Zijn alle Marokkanen 
ongeschoold of gebruiken wij wellicht 
de scholing niet, die veel Marokkanen 
wel degelijk hebben? 

Op elkaar aangewezen 
Hoe wij kunnen leren van elkaar is een 
van de uitgangspunten van het project 
`Op elkaar aangewezen', door Sonja Sie 
mede ontwikkeld en uitvoerig beschre-
ven in een handzaam boekje. 
Op elkaar aangewezen is van oorsprong 
een project van een aantal kerken 
samen met Humanitas in Overijssel om 
mensen van verschillende culturen 
dichter bij elkaar te brengen. De weg 
daartoe: elkaar beter leren kennen. 
Waarom daaraan te beginnen. Omdat 
we op elkaar aangewezen zijn. 
Autochtoon en allochtoon wonen in Ne-

derland dicht bij el-
kaar. Zij moeten zich 
houden aan dezelfde 
wetten, hun kinde-
ren moeten op 
school aan dezelfde 
eisen van kennis vol-
doen, beide partijen 

hebben evenveel recht op hun eigen 
godsdienst of levensbeschouwing. Soms 
leidt dat tot heel scheve verhoudingen. 
Nederland kent een strikte scheiding 
tussen kerk en staat. Dat betekent onder 
andere, dat de Nederlandse staat geen 
moskeeën financiert. Christelijke ker-
ken hebben hun gebouwen vanuit de 
historie en kunnen daar volop van pro- 

fiteren. Islamieten moeten dat alles (net 
als humanisten!) eigenhandig opbou-
wen. De School met de Bijbel is een rots-
vast (of wellicht overleefd) voorbeeld 
van de Nederlandse pluriformiteit. Wat 
hebben wij dan tegen een school van 
een Oosterse, Afrikaanse of andere 
`exotische' cultuur? 
Nederland telt tientallen kerken, die al-
lemaal de bijbel als leerboek hanteren. 
Voor andere geloven geldt hetzelfde, of 
dacht u dat alle islamieten shi'ietische 
fundamentalisten waren...? 
Elkaar leren kennen betekent beter 
kunnen beoordelen, wat wij in elkaar 
kunnen waarderen en wat niet. Ook dat 
laatste is van belang. Samenleven in een 
zo klein, dichtbevolkt land als Neder-
land betekent dat we rekening moeten 
houden met elkaars hebbelijkheden. 

Zelfs de aardappel 
komt uit 

het buitenland 
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Daarom plaatsen woningbouwvereni-
gingen mensen uit een extroverte, 'luid-
ruchtige' cultuur veelal bij elkaar. Daar-
om respecteren wij in Nederland dat de 
wekelijkse rustdag verschillend is voor 
christenen, joden en islamieten, maar 
handhaven de zondag als de nationale 
rustdag, waarop (behoudens uitzonde-
ringen) bedrijven dicht zijn en winkels 
gesloten. 

En Humanitas? 
Humanitas hééft allochtone leden, maar 
niet veel. Dat is een slechte zaak vanuit 
de hierboven geschetste gedachte dat 
je elkaar moet kennen om te weten wat 
je in elkaar kan waarderen. 
Humanitas houdt zich op vele manieren 
bezig met zorg en wonen van en voor 
ouderen. Dat is een onderwerp, waar- 

over binnen verschillende culturen heel 
verschillende meningen en gewoonten 
bestaan. Wil Humanitas in de toekomst 
ook iets voor oudere allochtonen bete-
kenen, dan zal zij die meningen en ge-
woonten moeten kennen. 
Humanitas doet veel om eenzaamheid te 
doorbreken. Kan en mag een Chinees 
toegeven dat hij eenzaam is? 
Humanitas is actief in de vrijwillige 
thuiszorg. Botst dat met de morele ver-
plichting van de familie van een Algerijn 
om elkaar bij te staan? Of past het juist in 
het patroon van zorg voor elkaar? 
Alleen door met elkaar om te gaan kun-
nen wij te weten komen, hoe wij kunnen 
samenleven. Die omgang te zoeken is 
één van de taken, waar Humanitas voor 
staat. De Bestuurscommissie voor het 
Maatschappelijk Activeringswerk is er  

al mee bezig. De Algemene Vergade-
ring van Afgevaardigden heeft er mee 
ingestemd hoge prioriteit te geven aan 
het werken aan 'de multiculturele sa-
menleving'. 

Daar gaat de bal van Bosz naar Taument. 
Mooie beweging, daar gaat-ie om 
Heintze heen, wat is die man snel! Daar 
komt de voorzet, jammer, net voor het 
doel langs. Kiprich even terug op 
Scholten. Kort passje naar Witsche, 
Kiprick - knal, goal! 
Witte Hollanders. Zwarte Hollanders. Een 
Hongaar, een Deen, als het over voetbal 
gaat kijken we nergens meer van op. Dan 
is Nederland al volop multicultureel. Nu 
Humanitas nog. 

ERIK STIBBE 
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Hoe hoort het-quiz voor 
Nederlanders en Medelan ers 
Met meer dan vijftien miljoen le-
gale en illegale inwoners van ons 

kleine Nederland is een samen-
leving zonder normen en regels 
onmogelijk. In onze dagelijkse 
omgang met elkaar, in het ver-

keer, in zaken en in vriendschap, 
overal zijn regels,wetten en ge-
woonten die aangeven hoe het 
hoort. Wie zich niet stoort aan 

deze geschreven èn ongeschre-
ven regels komt onherroepelijk 

in conflict met zijn omgeving. Dat 
geldt voor de drugsverslaafde, 

voor de overspelige, de hardrij-
der, de belastingfraudeur. 

Dat geldt voor wie de radio te 
hard laat spelen naar de zin van 

de buren en voor de fietsers 
op de stoep. 

We weten wel hoe het hoort, maar we 
handelen er niet altijd naar. 
Waar zijn de grenzen van wat nog net 
kan en wat niet? 
Ze liggen voor iedereen verschillend. 
Waar liggen ze voor u? 

Van Mens tot Mens maakt er deze de-
cember een spelletje van. Kruis op deze 
pagina aan welk van telkens vier moge-
lijkheden volgens u de meest juiste is. 
Het gaat daarbij niet om wat de Wet toe-
staat, maar om wat u er zelf van vindt. 

Op pagina 13 ziet u wat u met uw ant-
woorden kunt doen. 

1. U rijdt op de kruising door het rode 
licht. Dat is 

a. levensgevaarlijk voor u en anderen 
b. ontoelaatbaar voor een automobilist 
c. voor een fietser toch heel normaal 
d. niet zo erg als je maar goed uitkijkt. 

2. U zit in de bus en er zit iemand te schel-
den op een medepassagier met een 
zwarte huid. Wat doet u? 

a. of uw neus bloedt, want je weet maar 
nooit 

b. u raadt die zwarte medepassagier aan 
uit te stappen voor er brokken van 
komen 

c. u vraagt de chauffeur via zijn intercom 
de politie te waarschuwen 

d. u gaat naast die zwarte medepassa-
gier zitten en begint gewoon een 
gesprek 
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3. U wilt uw caravan 'n beetje opknappen, 
u hebt geen garage en bij u voor de 
deur geldt een parkeerverbod. 
Wat doet u? 

a. u zet hem voor die paar dagen toch 
maar gewoon voor de deur 

b. maar u haalt wel eerst het nummer-
bord er af 

c. bij de buren geldt dat pakeer-
verbod niet meer. Dus zet u 'm daar 

d. maar u bespreekt dat wel eerst even 
met die buren 

4. U rookt, maar uw kinderen roken niet. 
Wat doet u als u bij ze op bezoek gaat? 

a. gewoon roken - ze kennen u toch 
b. zo min mogelijk roken om uw goede 

wil te tonen 
c. vragen of ze het erg vinden als u af en 

toe even opsteekt 
d. dan maar zo lang niet roken 

5. U hebt een werkster nodig. De vraag is: 
hoe betaalt u haar? 

a. eerst informeren of het ook zwart kan 
b. beslist niet zwart 
c. we spreken af dat u aan de belasting 

opgeeft wat u haar betaalt 
d. als het redelijk is gewoon wat ze 

vraagt. Of ze het aan de belasting 
opgeeft moet ze zelf weten 

6. Foutje van de belasting in uw voordeel. 
U krijgt volgens uw definitieve aanslag 
j' 4250.- terug terwijl u maar recht had 
op f 425.- Wat doet u? 

a. u koopt meteen een paar dingen die u 
al lang nodig had 

b. u zet het geld op een spaarrekening 
en wacht af of ze er zelf achter komen 

c. u belt de belasting en vertelt ze dat er 
een fout is gemaakt 

d. u maakt bezwaar en vraagt om een 
herziene (juiste) aanslag. 

7. U wilt een dakkapel op uw huis. 
Dat mag na melding bij de gemeente, 
mits hij binnen bepaalde maten blijft. 
Wat doet u? 

a. niets melden maar bouwen. Aan de 
achterkant kijken ze toch niet 

b. netjes melden en bouwen volgens de 
voorschriften 

c. netjes melden, maar wat groter bou 
wen dan eigenlijk mag 

d. een echte bouwvergunning vragen 
voor een grote dakkapel 

8. 	U bent getrouwd of hebt een vaste part- 
ner. Wat doet u op een feestje met veel 
mensen? 

a. fijn de hele avond bij elkaar blijven 
b. allebei apart oude kennissen op 

zoeken en af en toe elkaar 
c. een kleine flirt met een oude 

vriend(in) kan geen kwaad, als het 
maar niet te ver gaat 

d. als niemand het merkt een kwartier 
tje met die oude vriend(in) achter de 
bosjes. Feest is tenslotte feest 

9. Uw baas vraagt u om een paar weken 
over te werken terwijl u daar niet veel 
zin in hebt. Wat doet u? 

a. u doet het toch maar als de baas het 
vraagt 

b. u informeert eerst of de vereiste ver-
gunning wel is aangevraagd 

c. u doet het, mits de baas zwart betaalt 

d. u doet het niet 

10. U hebt jaren geleden van een kennis 
een boek geleend en nooit terugge-
geven. Wat doet u als u dat ontdekt? 

a. u brengt het meteen terug met uw 
excuses (en misschien een bloeme-

tj e) 
b. u laat het in de kast staan tot die ken-

nis misschien weer eens langskomt 
(of niet) 

c. u leent het weer aan een andere ken-
nis uit en vraagt die om het na lezing 
terug te brengen 

d. u houdt het gewoon, want uw kennis 
vond het zelf toch een rotboek 

11. U woont in een verzorgingshuis waar 
in verband met de brandveiligheid 
kaarsen op de kamer niet zijn toege-
staan. Maar als u bij uw nieuwe buur-
vrouw op bezoek gaat brandt er toch 
gezellig een kaarsje. Wat doet u? 

a. u vindt dat zelf ook wel gezellig en 
zegt dus niets 

b. u maakt in de loop van het gesprek 
een terloopse opmerking 

c. u zegt meteen dat kaarsen branden 
op de kamer niet is toegestaan 

d zodra u de kamer weer uit bent 
waarschuwt u het afdelingshoofd 

Het vervolg van deze quiz vindt u op 
pagina 13 



Eemland doet 't anders 
In september gingen we in op 

thuiszorg aan dementerende ou-
deren. Onder de kop 'Hoe helpen 

we onze demente buurman?' 
kwamen twee zaken aan de orde. 
De omvang van deze problema-
tiek èn de vraag of de professio-
nele zorg (Kruiswerk/Gezinsver-
zorging en/of Thuiszorgorganisa-

ties) het werk wel aan kan. We 
schreven; 'Is hun aanbod ade-

quaat, waar liggen hun grenzen 
en welke rol is er voor het geor-
ganiseerde vrijwilligerswerk ?' 

Voor wat het laatste betreft werd 
er spanning tussen de beroeps-
zorg en de vrijwilligerszorg ge-
signaleerd. Op het artikel in het 

septembernummer kwam een 
reactie vanuit Amersfoort. In 

Amersfoort treedt sinds 1989 een 
vrijwillige Thuishulpcentrale op. 
Aanvankelijk werkte de centrale 
alleen voor ouders met gehandi-

capte kinderen. Sinds medio 1991 
breidde zij haar werk uit met 

thuishulp aan dementerende ou-
deren. In het navolgende geven 
de coordinatoren Lucie Wilder-

vanck en Jorieke Rijsenbilt van de 
Thuishulpcentrale Amersfoort 
puntig weer, hoe hun vrijwilli-

gersorganisatie voordeel heeft 
van een verbintenis met een pro-

fessionele zorgorganisatie. 
Verder informeren zij ons over de 

plaats en de mogelijkheden van 
vrijwilligers in de thuishulp. 

In mei 1991 startten wij met het project 
'Helpen bij dementerende ouderen'. Dit 
project betekende een uitbreiding van 
onze werkzaamheden als vrijwillige 
Thuishulpcentrale. Voordien werkten wij 
alleen als oppascentrale voor gezinnen 
met een verstandelijk gehandicapt kind. 
Inmiddels hebben wij ruim een jaar erva-
ring met onze vrijwillige thuishulp aan 
dementerende ouderen en willen wij 
vanuit dat gegeven graag ingaan op een 
aantal zaken die in Van Mens tot Mens 
van oktober aan de orde kwamen. 
Nogal wat professionals zouden beden-
kingen hebben tegen vrijwilligers in de 
thuiszorg. Wij hebben andere ervarin-
gen. Misschien heeft het te maken met 
het gegeven dat onze Thuishulpcentrale 
is opgericht als een initiatief van zowel 
een vrijwilligersorganisatie (Humanitas) 
als van beroepsorganisaties (Regionaal 
Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg, het 
RIAGG, de Thuiszorg en het Kruiswerk). 
Mede daardoor kreeg onze Thuishulp-
centrale (THC) een geïntegreerde plek 
bij de instelling Maatschappelijke 
Dienstverlening Eemland (MDE) te 
Amersfoort. 
De MDE is een instelling voor gezins-
zorg en maatschappelijk werk. Een der-
gelijke integratie heeft onmiskenbaar 
voordelen. We kunnen gebruik maken 
van de bij de MDE reeds aanwezige 
kennis. Er is snel direct overleg met de 
gezinszorg te realiseren en 'de instel-
ling' is reeds bij velen bekend. 

Deskundigheid 
Natuurlijk werk je in een met vrijwilli-
gers opgezet thuishulpproject niet met 
volslagen leken op thuishulpgebied. 
Onze THC-vrijwilligers zijn stuk voor 
stuk ervarings- of beroepsdeskundigen. 

Foto: Jan Kuba 

Wij geven hen individuele werkbege-
leiding die begint met een introductie-
cursus. Alvorens wij mensen als vrijwil-
ligers inschakelen, wordt eerst uitvoerig 
ingegaan op hun motivatie. 
In Van Mens tot Mens kwam ook de ver-
antwoordelijkheid ten opzichte van de 
in te schakelen vrijwilligers aan de 
orde. Als coordinatoren van de THC 
waken wij, onder andere via de werkbe-
geleiding, zorgvuldig over het welzijn 
van onze vrijwilligers. Zo bespreken wij 
in hoever zij erin slagen om in het werk 
zowel nabijheid als afstand tot de hulp-
vrager te tonen. In de praktijk blijken 
vrijwilligers vaak 'een speciale 
vriend(in)' te worden. 
Wij evalueren ook regelmatig wat 'het 
geven van hulp' de vrijwilligers zelf op-
levert. Er is hierbij aandacht voor legi-
tieme zaken zoals: ontplooiing van 
eigen kwaliteiten; het opdoen van 
(werk)ervaring, soms als opstap naar 
een gewenste betaalde baan; en het 
vrijwilligerswerk als middel om het 
eigen bestaan inhoud en structuur te 
geven. 
Voorop staat dat ook bij onze vrijwillige 
thuishulp de cliënt op de eerste plaats 
komt. Als organisatie richten we ons 
vooral op de verzorg(st)er. Om een 
goede koppeling vrijwilliger/thuiszorg-
situatie te maken, moeten we wel dege-
lijk rekening houden met de behoeften 
van de dementerende oudere. 
Daarom werken we met een proefperio-
de. Na vier weken gaan we zowel bij de 
thuisverzorg(st)er of mantelzorger als 
bij de vrijwillige hulpverlener na of bei-
den tevreden zijn met de invulling van 
de hulpvraag. Als het tussen de thuis-
verzorgende en de vrijwillige hulpver-
lener klikt, accepteert de thuiswonende 
dementerende de gegeven hulp dik-
wijls ook gemakkelijker. 
In onze praktijk is vrijwilligerswerk 
géén verlengstuk van de professionele 
zorg. Wel zijn wij een laatste stukje van 
de zorgpuzzel. Wij zijn daarmee op de 
allereerste plaats een 'verlengstuk van 
de mantelzorg'. Een verlengstuk van de-
genen die thuis de zorg op zich nemen. 
Zonder dat is thuisverzorging bijna niet 
mogelijk. 

LUCIE WILDERVANCK 

JORIEKE RIJSENBILT 
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Jaarvergadering Humanitas 
Een no nonsense-congres. Dat 

was de indruk die de laatste AVA 
in november achterliet. Rijen ge-

sloten, aan het werk. De grote 
eensgezindheid kwam tot uit-

drukking in een openlijke stel-
lingname over het kabinetsbe-
sluit ten aanzien van wonen en 

verzorging. Maar ook de soepele 
manier waarop besluiten werden 
genomen, verried dat Humanitas 

er weer zin in heeft. 

De afgevaardigden wikken... 
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Vreemde ogen dwingen. Wellicht was 
dat ook bij de laatste AVA in november 
het geval. De vreemde ogen waren van 
de nieuwe voorzitter, George Brouwer, 
die voor het eerst een AVA te leiden 
kreeg. Zo vreemd waren zijn ogen niet 
meer, want in het voorjaar maakte 
Humanitas al kennis met deze Zuidhol-
landse gedeputeerde, toen hij Mieke 
Bloemendaal opvolgde als voorzitter 
van het hoofdbestuur. 
Zijn persoonlijkheid riep een nieuw 
sfeertje op. Eentje van ongedwongen jo-
vialiteit. Wat gaan wij doen? Die vraag 
hing voortdurend in de lucht tijdens de 
vergadering. Het was bijna opvallend 
hoe constructief die novemberdag ver-
liep. Alle afgevaardigden dachten mee. 
Theoretische discussies deden zich hoe-
genaamd niet voor. Hoewel de afge-
vaardigden twee maal ter stemming 
werden geroepen, was hier nauwelijks 
sprake van grote spanning. Het ging om 
voorstellen van de afdelingen Zuid-Lim-
burg en Alkmaar. Het ene riep Humani-
tas op om kapitaal in te zetten voor meer 
risicodragende doelen en ook om het 
aan te wenden ten bate van commercië-
le projecten. Het andere voorstel betrof 
de vraag of Humanitas lidmaatschaps-
kaarten zou moeten invoeren en of vrij-
willigers een gratis lidmaatschap zou 
moeten worden aangeboden. De voor-
stellen haalden het niet. 
De opbouwende atmosfeer begon al di-
rect op de vrijdag, toen de afgevaardig-
den van heinde en ver traditioneel bij-
eenkwamen in Hotel Amersfoort. Het 
avondprogramma stond geheel in het 
teken van het ouderenwerk. Het leidde 
tot een verklaring tegen het kabinets-
voornemen om wonen en verzorging te 
ontvlechten. Dit voorstel kan grote ge-
volgen hebben voor de zelfstandigheid 
van ouderen. Een dergelijke lik-op-stuk 
houding van Humanitas is jaren Met zo 
duidelijk voor iedereen zichtbaar ge-
weest. 
Was deze gepolijste stemming nu echt 
toe te schrijven aan de nieuwe voorzit-
ter? Voor een deel wel. Een afgevaar-
digde merkte op dat Brouwer stellige 
dingen kon beweren zonder aanstoot te 
geven. Dat ligt aan zijn manier van 
doen. Brouwer acteert op een wijze die 
de meeste mensen aanspreekt. Hij is 
terzake, beknopt, begrijpelijk en ook 
nog humoristisch. 'Een goedemorgen', 
zo opende hij op zaterdagmorgen de 
tweede ronde van de AVA, alsof het om 
een ontbijtshow op de televisie ging. 

Zijn eerste mededeling betrof een auto 
waarvan de lichten nog brandden. 'Nou, 
ik heb horen vertellen dat die lichten 
vanzelf uitgaan', voegde Brouwer eraan 
toe. 
Het constructieve karakter van de AVA 
kwam echter minstens voor een even 
groot deel op conto van de afgevaardig-
den. Jarenlange discussies over het 
draagvlak en de koers van Humanitas 
beginnen hun beslag te krijgen. Afge-
vaardigden zijn ondertussen voldoende 
geïnformeerd over het hoe en waarom 
van Humanitas. De agenda van vandaag 
de dag wordt bepaald door het wat en 
wanneer. 
Een goed voorbeeld daarvan betrof de 
voortgangsrapportage van de BCMA 
(Bestuurscommissie Maatschappelijk 
Activeringswerk). Verschillende vragen 
van afgevaardigden gingen over het 
functioneren van de BCMA. Niet ieder-
een begreep daar het fijne van. Zulke 
opmerkingen uit de zaal vond de voor-
zitter nog niet zo gek. Hij deed zijn voor-
deel met kritische noten. Hij pikte er tel-
kens het constructieve element uit. Zo 
nam hij handig tijdens de behandeling 
van de voortgangsrapportages de sug-
gestie over om het hoofdbestuur een 
beknopt werkplan op te laten stellen. 'Ik 
wil die suggestie graag meenemen naar 
het hoofdbestuur', zei hij. 'Het lijkt mij 
een goede zaak om op een A4-tje aan te 
geven welke prioriteiten het hoofdbe-
stuur stelt en hoe zij die denkt uit te voe-
ren.' 
Dit was meer dan alleen vergaderstrate-
gie. Het betekende dat het hoofdbestuur 
en de afgevaardigden broederlijk naar 
de beste oplossingen zochten om plan-
nen tot uitvoer te brengen en proble-
men het hoofd te bieden. 
Discussies leverden vaak het verrassen-
de beeld op dat het hoofdbestuur en de 
afgevaardigden beiden hetzelfde wil-
den. Zo diende de afdeling Noord-
Twente een voorstel in om activiteiten te 
ontplooien die de integratie van alloch-
tonen in de samenleving bevorderen. 
De BCMA bleek deze suggestie al zelf te 
hebben opgepakt. Hoewel er wel enig 
heen en weer gepraat was over dit on-
derwerp, overheerste de vrolijke noot. 
Vooral Han Sie Dhian Ho, zichzelf profi-
lerend als allochtoon, illustreerde dat 
zuilvorming en integratie elkaar niet in 
de weg staan. (`Toen ik nog een steen-
koolkachel had, heb ik jarenlang een 
katholieke steenkoolhandelaar gehad 
en dat was prima'). De oproep om meer 



timmert aan de weg 
inspanning voor allochtonen te doen, 
werd zonder op- of aanmerkingen door-
verwezen naar de BCMA. 
Volgens sommigen was deze AVA een 
beetje saai. Maar duidelijk is dat alle 
paardekrachten van Humanitas de ver-
eniging in de goede richting trekken. 

De OWOG-discussie: 
ook aandacht 
voor allochtonen 

Als Humanitas in discussie gaat over het 
ouderenbeleid spreekt Humanitas ook 
over OWOG (het project 'Over Wonen 
van Ouderen Gesproken). Welke kant 
wil Humanitas op met dit project? 
Eerst een inventarisatie. Alleen al in de 
groep vrijwilligers, die tijdens de AVA 
de koers voor OWOG besprak, was een 
tiental deelnemers aanwezig uit afdelin-
gen, die enige en soms veel ervaring 
hebben met dit programma om mensen 
bewust te maken van hun woonmoge-
lijkheden en -moeilijkheden in `de 
derde levensfase'. De Afdeling Alkmaar 
spant wellicht de kroon met het voor de 
achtste maal organiseren van een cur-
sus. 
Op grond van ervaring en onderzoek is 
duidelijk, dat er voor het project drie 
verschillende gebruiksvormen zijn: 
OWOG om mensen bewust te maken 
van de woonproblematiek op latere 
leeftijd, OWOG als emancipatieproject 
dat mensen helpt bij het realiseren van 
hun wensen en OWOG als woonwensen-
onderzoek. 
Deze drie gebruiksvormen vragen elk 
een eigen aanpak. Het beschikbare 
werkmateriaal bleek daartoe niet ge-
heel aan de eisen te voldoen en wordt 
momenteel aangepast. Toch is dat niet 
genoeg om succesvol verder te werken, 
zo bleek. Nodig is een goede kadertrai-
ning voor de vrijwilligers, die de cur-
sussen gaan begeleiden. Noord-Holland 
is daar druk mee bezig en gaf aan, dat 
meer dan tot dusver aandacht moet wor-
den besteed aan het formeren van plaat-
selijke werkgroepen en het vergaren 
van informatie over de plaatselijke situ-
atie. 
Belangrijk vonden de aanwezigen het 
om ook varianten op OWOG te ontwik-
kelen, voor gebruik door mensen uit an-
dere culturen, die tot de ontdekking 
komen dat zij niet meer blijvend zullen 
terugkeren naar hun land van herkomst. 

Aanbevolen werd contact op te nemen 
met organisaties van allochtone groe-

.pen om samen met hen een passsend 
aanbod te formuleren. Daarbij moet 
worden bedacht, zo werd naar voren 
gebracht, dat het in veel culturen ge-
bruikelijk is dat ouderen weer bij hun 
kinderen gaan inwonen. Die kinderen 
zijn daar echter in veel gevallen al te 
veel voor 'vernederlanst'. Voor de vaak 
traditioneel ingestelde ouderen is dat 
een situatie, waaraan zij moeten wen-
nen. Dat vraagt een apart programma, 
nog voor zij aan OWOG in aangepaste 
vorm kunnen beginnen. Overigens 
blijkt het Nederlands Instituut voor Zorg 
en Welzijn al bezig te zijn een OWOG-
variant te ontwerpen, gericht op Suri-
naamse ouderen in Nederland. 
En bijkomend probleem is de grote va- 

riatie in allochtone groepen. Er bestaan 
niet alleen grote verschillen tussen Suri-
naamse Hindoestanen en Creolan of tus-
sen Turkse en Marokkaanse Islamieten 
maar ook tussen bijvoorbeeld funda-
mentalistische en vrijzinnige Turken, 
die niet bereid zijn in één huis te wonen. 
Conclusie: OWOG leeft volop. Humani-
tas dient zich vooral te richten op des-
kundigheidsbevordering van het vrij-
willige kader, waarbij het vernieuwde 
werkmateriaal meer dan welkom is. 
Daarnaast is het een opdracht aan Hu-
manitas naast OWOG voor ouderen met 
een 'autochtone cultuur' ook OWOG-va-
rianten aan de orde te stellen voor al-
lochtonen. 

woontussenvoorzieningen 

Het gebeurt in Nederland. Een man 
bleef alleen achter. Koken kon hij Met. 
Waar hij hulp moest halen wist hij niet. 
Een paar maanden later was hij tenge-
volge van te eenzijdige voeding dood. 
Het gebeurt in Nederland. Een patiënt 
die het ziekenhuis mag verlaten omdat 
hij (of zij) genezen is. Maar niet wil. 
Want buiten het ziekenhuis heeft hij (zij) 
aan niemand aanspraak. Het gebeurt in 
Nederland. Een oudere kan niet zonder 
hulp onder de douche. In vakantietijd 
kan de thuishulp geen vervanging bie-
den. Vier weken lang. Ruikt u het ge-
volg? 
Afgevaardigden uit 18 afdelingen van 
Humanitas bogen zich samen met verte-
genwoordigers van het hoofdbestuur en 

de BCMA over het thema 'Woontussen-
voorzieningen voor ouderen'. Schrij-
nende voorbeelden werden genoemd 
om aan te geven hoe nodig het is, dat 
Humanitas alles doet om meer 'woontus-
senvoorzieningen tot stand te brengen. 
Want veel ouderen kunnen niet wachten 
tot ze op de wachtlijsten eindelijk bo-
venaan staan. Wachtlijsten van de thuis-
zorg. Wachtlijsten voor een aanleunwo-
ning. Wachtlijsten voor het verzorgings-
tehuis. Allemaal 'wachtlijsten waarin je 
niet kan wonen'. 
Is het vrijwilligerswerk de oplossing? 
Daar werden nogal wat vraagtekens bij 
gezet. 'We willen niet terug naar af', 
vond men. Vrijwilligerswerk in de zorg 

...voorzitter Brouwer beschikt. Foto's: Ab Koers 
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Studiegroep op vrijdagavond 

is bedoeld als aanvulling op de mantel-
zorg, de zorg van mensen die met dege-
ne die zorg nodig heeft een persoonlijke 
band hebben. Vrijwilligerswerk is geen 
aanvulling op het professionele werk -
en dat is een principieel verschil. 
Als gevolg van de toenemende vergrij-
zing groeit de vraag naar zorg. Woon-
tussenvoorzieningen zijn oplossingen 
om nijpende problemen, die daarmee 
samenhangen aan te pakken. Bij woon-
tussenvoorzieningen gaat het om woon-
gelegenheid met een zorgvoorziening 
op maat. Hoe groot de variatie kan zijn, 
bleek uit voorbeelden die werden ge-
noemd. In Brunssum werden in een 
buurt met veel leegstand woningen aan-
gepast. In Almere is een project opgezet 
met zowel zelfstandige woningen, ver-
pleegwoningen, woningen met zorg als 
woningen voor woongemeenschappen. 
Rotterdam kent zogenaamde 'levens-
loopbestendige' woningen. De brede, 
drempelloze deuren, aangepaste keu-
ken, rookmelders etcetera kosten per 
woning niet meer dan 3500 tot 5000 gul-
den extra. 
Vrijwilligers kunnen inspiratie putten uit 
bestaande initiatieven. 
Andere aanbevelingen: 
* via OWOG-introducties, thema-avon-

den en nieuwsbrieven contact leggen 
met mensen, wie willen werken aan 
het tot stand brengen van voorzienin-
gen met keuzemogelijkheden 

* vrijwilligers attent maken op kader-
trainingen 

* waar mogelijk banenpoolers inscha-
kelen om de mogelijkheden op ge-
westelijk niveau te inventariseren 

* de ondersteuning van bestuursleden in 
HSHB/HBB-complexen versterken en 
zoeken naar mogelijkheden om samen 
met de HSHB/HBB meer woontussen-
voorzieningen tot stand te brengen. 

HSHB-kader: 
de band behouden 

Vraag: moeten door Humanitas be-
noemde bestuurders van HSHB-voorzie-
ningen regelmatig contact houden met 
de afdelingsbesturen of hoeven zij al-
leen maar de humanistische uitgangs-
punten te onderschrijven? 
De vraag tekent de onzekerheid, waarin 
velen verkeren. Bestuursleden van ver-
zorgingstehuizen hebben soms zelf het 
idee, dat zij geen echte binding meer 
hebben met de afdeling die hen heeft 
afgevaardigd. Afdelingen hebben in 
veel gevallen het gevoel, dat de voor-
zieningen alleen op zoek zijn naar 'effi-
ciënte bestuurders', deskundig maar 
niet per sé humanistisch. 
Deelnemers aan de AVA bogen zich ook 
over de wijze waarop Humanitas moet 
voortgaan met de werving en onder-
steuning van bestuurlijk kader voor 
woon-zorgvoorzieningen. Zeg maar 
voor HSHB-complexen. Besturen voor 
die voorzieningen komen traditioneel 
uit de organisaties die de HSHB ooit 
hebben opgericht en in stand gehou-
den: De Vrije Gedachte, het Humanis-
tisch Verbond en Humanitas. Het blijkt 
echter niet meer zo gemakkelijk binnen 
de ledenkring van die drie organisaties 
bekwame bestuurders te vinden. Dan 
zoeken de directies samen met de aan-
wezige bestuurders naar nieuwelingen 
met bepaalde bestuurlijke bekwaamhe-
den. Binnen en buiten de drie 'moe-
ders'. Soms per advertentie. Je kan dan 
met recht vragen wat er van de 'H' te-
recht komt. 
Als Humanitas de band met de besturen 
wil behouden, zal zij moeten werken aan 
werving en ondersteuning. Vanuit de 
BCMA verwachten de vrijwilligers infor- 

matie en deskundigheidsbevordering. 
Wellicht een goede gedachte is het vor-
men van een projectbestuur, dat zich de 
scholing van (aspirant)bestuursleden tot 
taak stelt. Graag op regionale basis, bij-
voorbeeld door het organiseren van 
thema-avonden. Humanitas zou daar-
voor materiaal moeten leveren, bij voor-
keur in samenwerking met de 
HSHB/HBB. Ervaringen uit de verschil-
lende regio's kunnen wellicht worden 
gebundeld. 
Gevraagd werd ook de landelijke ont-
wikkelingen in de zorgsector nadrukke-
lijker vanuit Humanitas te voorzien van 
een eigen visie. Samenwerking met het 
Humanistisch Verbond en De Vrije Ge-
dachte ligt daarbij voor de hand. En ook 
voor de werving van goede, deskundi-
ge bestuursleden met een herkenbare 
humanistische achtergrond zou een 
werkgroep een basis kunnen leggen. 
Iedere insider weet dat er op het lande-
lijke vlak problemen zijn tussen Huma-
nitas en de HSHB. Juist daarom is het van 
groot belang - zo concludeerde de deel-
nemers aan deze AVA-workshop - om 
de lokale samenwerking in stand te hou-
den en waar nodig te versterken. Want 
de band - die wil Humanitas behouden. 

De schaamte voorbij 
In 1989 publiceerde Humanitas de 
werkmap 'Verheldering in Verwarring'. 
In deze werkmap werd beschreven hoe 
vrijwilligers hulp kunnen bieden aan 
thuiswonende dementerenden en de 
mensen, die hen verzorgen. 
Naar een bescheiden schatting telt Ne-
derland ongeveer 200.000 dementeren-
den. Zij worden, voor zover zij thuis 
wonen, in hoofdzaak verzorgd door de 
naaste familie, vrienden en buren. Elf af-
delingen van Humanitas bieden onder-
steuning. Aanwezigheidshulp zoals een 
Alkmaarse term daarvoor luidt. Met die 
term sluit Humanitas aan bij de wijze, 
waarop de auteurs van 'Verheldering in 
Verwarring' stellen, dat je met een de-
menterende om moet gaan: respect 
voor wat ieder mens waard is en tijd en 
aandacht beschikbaar stellen. 
Die tijd en aandacht komen behalve aan 
de dementerende zelf, ook ten goede 
aan degenen die hem of haar verzorgen. 
Dat is vaak hard nodig: de last is zwaar. 
Aanwezigheid van een vrijwilliger geeft 
de verzorgende verwanten één à twee 
dagdelen per week ruimte voor een be-
zoek aan de kapper, noodzakelijke 
boodschappen of een verjaardagsvisite. 
Continuïteit van het vrijwilligerswerk is 
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Humanitas vraagt Kamer en kabinet: 

wijzig plannen wonen 
en zorg voor ouderen 
Humanitas is van mening dat de (inmiddels alweer ingetrokken) 
kabinetsvoornemens ten aanzien van de scheiding tussen 
wonen en zorg, zoals neergelegd in de brief van 14 juli aan de 
Ziekenfondsraad, bij ouderen grote onzekerheid teweeg heb-
ben gebracht. Deze voornemens stonden immers haaks op het 
door hetzelfde kabinet en zijn voorgangers gepropageerde be-
leid om het ouderen mogelijk te maken langer op zichzelf te 
blijven wonen door het verbeteren van hun huisvestingssituatie 
en het versterken van het thuiszorgaanbod. 

alleen bereikbaar als de vrijwilliger 
weet waaraan hij/zij begint vóór hij/zij 
er aan begint. De werkmap geeft op dat 
punt veel informatie. Sommige afdelin-
gen zorgen voor een introductiecursus. 
Belangrijk is wisselingen zo veel moge-
lijk te voorkomen: een van de sympto-
men van dementie is immers geheugen-
verlies. Voor de dementerende is de 
vrijwilliger alleen een vast en dus ver-
trouwd punt, als aansluiting wordt ge-
zocht bij het leven van alledag, met een 
vaste routine en een vast dagritme. 
Er zijn veel mensen die hulp nodig heb-
ben. Maar het kost moeite hen te berei-
ken. Schaamte moet worden overwon-
nen. Veel mensen houden het probleem 
vaak zo lang mogelijk binnenskamers. 
Het is daarom belangrijk een aanbod 
vanuit Humanitas te omgeven met 
goede informatie en het uitgebreid in 
de publiciteit te brengen. Huisartsen, 
thuiszorg, kruisverenigingen en gezins-
zorg kunnen verwijzen als ze weten dat 
het aanbod bestaat en wat het inhoudt. 
Dat is een 'gericht bereik'. Breder be-
reik geven stukjes in plaatselijke kran-
ten en huis aan huis-bladen, publiciteit 
via de lokale radio en de kabelkrant. 
Die 'brede' publiciteit heeft vaak ook 
het voordeel, dat er weer nieuwe vrij-
willigers op af komen. 
Uiteraard kan goed worden samenge-
werkt met andere organisaties, die het-
zelfde soort werk doen. Tijdens het ge-
sprek op de vrij dagavond van de AVA 
bleek dat Alkmaar haar project samen 
met De Zonnebloem heeft opgezet. In 
Groningen werkt Humanitas samen met 
de kerken. Het RIAGG geeft in veel ge-
vallen ondersteuning. In Zeeland beta-
len zorg-verzekeraars mee aan de op-
richting van een coördinatiepunt en 
geeft het Kruiswerk ondersteuning. 
De werkmap 'Verheldering in Verwar-
ring' is te bestellen door overschrijving 
van f 7,50 op postgiro 582.000 van Hu-
manitas te Amsterdam. Het katern met 
de titel: 'Een uitgestoken hand', met in-
formatie over de organisatie van het 
vrijwilligerswerk voor thuiswonende 
dementerenden en hun direct betrokke-
nen, kan apart besteld worden. 
Prijs f 4,35 inclusief verzendkosten. 

ERIK STIBBE 
HENK VLAMING  

De Algemene Vergadering van Afge-
vaardigden van Humanitas heeft zich 
op 6 november voor het eerst sinds 
jaren rechtstreeks tot de Tweede 
Kamer gericht. In een openbare ver-
klaring, die ook aan de Nederlandse 
pers is toegezonden, verzoekt Huma-
nitas de Tweede Kamer er met klem 
bij het kabinet op aan te dringen zijn 
plannen met betrekking tot de schei-
ding tussen wonen en zorg te wijzi-
gen. Humanitas acht deze plannen in 
strijd zijn met gedane toezeggingen. 
Zij doorkruisen naar de mening van 
de vereniging het door dit kabinet 
zelf gestimuleerde vernieuwingsbe-
leid en vergroten de onzekerheid 
onder de groep kwetsbare ouderen. 
Humanitas wil dat de Tweede Kamer 
het kabinet verplicht om eindelijk -in 
de lijn van de motie Van Leeuwen uit 
1969- een integraal ouderenbeleid te 
ontwikkelen, dat voorwaarden schept 
voor zo groot mogelijke zelfstandig-
heid en keuzevrijheid voor ouderen. 
Zonder dat daarmee het recht van ou-
deren op aanvullende zorg wordt 
aangetast. Het recht op zelfbeschik-
king van ouderen moet tot uitdruk-
king komen in hun woon- en leefsitu-
atie. Ouderen moeten het perspectief 
hebben dat hun toekomst zeker ge-
steld wordt. In de jongste regerings-
nota over het ouderenbeleid Ouderen 
in tel werden hiertoe nog onder meer 
de volgende maatregelen aangekon-
digd: 
- Stimulering van experimenten en 
projecten waarin ouderen 
huisvesting en dienst- en zorgver-
lening gekoppeld zijn. 

- Betere afstemming van VROM- en 
WVC-regelgeving, ook op finan-
cieel terrein, voor projecten die 
zelfstandige huisvesting naast 
dienst- en zorgverlening bieden. 

Humanitas wil waarborgen dat in de 
aangekondigde kabinetsplannen tot 
fondsvorming voor de financiering 
van woonzorgvoorzieningen de ze-
kerheid wordt gegeven dat dit fonds 
een zodanige voeding krijgt, dat de 
noodzakelijke woonzorgvoorzienin-
gen er ook inderdaad uit gefinan-
cierd kunnen worden. 
Ook vraagt Humanitas de Kamer te 
bevorderen dat in een beleidsplan 
wordt aangegeven, hoe een bij wet 
gegarandeerd recht voor hulpbehoe-
vende ouderen op advisering, be-
middeling en pleitbezorging met be-
trekking tot de voor hen noodzakelij-
ke voorzieningen wordt gereali-
seerd. Humanitas gaat uit van het 
recht op zelfbeschikking van oude-
ren en wil dit ook tot uitdrukking ge-
bracht zien in hun woon- en leefsitu-
atie. Ouderen moeten het perspectief 
hebben dat hun toekomst zeker ge-
steld wordt. 
De volledige tekst van de verklaring 
kan worden opgevraagd bij het Lan-
delijk Bureau Humanitas, 
tel. 020-62 62 445. 

ERIK STIBBE 
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Het open huis (midden) van Patsy SOrensen. Foto: Jeannet van Ganzewinkel 
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`Als e. geld hebt, heb je maer :9  
Zo zit onze huidige maatschap-

pij in elkaar, vindt de kersverse 
winnares van de Mr. A.E. Ribbi-
us Peletierprijs, mevrouw Patsy 

Siirensen in Antwerpen. 
Mevrouw Siirensen kreeg deze 

prijs, die door het Humanistisch 
Opleidings Instituut en de Univer-

siteit voor Humanistiek werd uit-
gereikt, voor haar opvallende en 

niet aflatende inzet op het gebied 
van de vrouwenemancipatie. 

Patsy Siirensen houdt, midden in de 
schippersbuurt van Antwerpen, open 
huis voor mensen die het moeilijk heb-
ben. Met name prostituées en drugsver-
slaafden. Zij houdt kantoor en huis in 
een knalrose geschilderd pand dat is 
versierd met allerlei portretten. Waar-
onder een meer dan levensgrote beelte-
nis van Karl Marx. Haar inzet en overtui-
ging zou je in deze zakelijke tijd niet 
meer verwachten. 
's-Nachts ben ik blij als ik m'n bed kan 
vinden', zegt ze. Gezien het hectische 
leven dat ze leidt, is dat heel goed denk- 

baar. Patsy Sitirensen doet haar werk 
met bijzonder weinig steun van buiten-
af. Van de gemeente Antwerpen krijgt 
zij een kleine subsidie van 100.000 frank 
(ongeveer 5500 gulden). Het Vlaams ge-
west heeft subsidiëring gedwarsboomd. 
Ondanks alle beloften krijgt ze geen 
landelijke subsidie. Als rechtgeaarde 
vrijzinnige wil ze niet om geld aanklop-
pen bij de kerken. In 1987 is ze begon-
nen zonder zich af te vragen of er wel 
genoeg geld was voor het werk. Zij 
noemt dat 'beginnen vanuit het hart'. 
Mevrouw SOrensen kwam in aanraking 

met veel voorkomende 
problemen. Zoals jonge 
mensen die in de prosti-
tutie terechtkwamen, 
vrouwenhandel vanuit 
het buitenland en de 
moeilijkheid voor vrou-
wen die met prostitutie 
willen stoppen om el-
ders aan de slag te 
raken. Op zulke proble-
men richt zij haar aan-
dacht. 

Vrijwilligersproject 
Het opvangcentrum in 
de schippersbuurt is be-
gonnen als vrijwilligers-
project en heeft nu, be-
halve sociaal tewerkge-
stelden (mensen die 
werken met behoud van 
uitkering) ook vijf 
gesubsidieerde con-
tractmedewerk(st)ers 
en twee mensen die op 
projectbasis in dienst 
zijn. 
Mevrouw Siirensen is, 
ondanks de aard van het 
werk, eigenlijk nooit 
bang geweest. Ze heeft 
zich wel eens in het 
nauw gedreven ge-
voeld, maar ze zegt: 'Je 
bent bang als je dingen 
niet weet. Als je je rech-
ten kent gaat de angst 
over'. 
Zij krijgt nauwelijks mo-
rele steun voor haar 
werk. Behalve uit huma-
nistische kring. Vooral 
haar eigen politieke 
partij (ze is gemeente-
raadslid voor de Socia-
listische Partij) is haar 



wat dat betreft tegengevallen. Wel 
kreeg ze bijval vanuit de partijtop in 
Brussel. 'In de gemeenteraad heb ik me 
vaak een melaatse gevoeld. Ik werd niet 
serieus genomen. Vaak heb ik gedacht 
om met het werk te stoppen. Pas nadat 
ik deze prijs gekregen heb, is het hier 
druk geworden. Zelfs Koning Boudewijn 
is geweest. Ik vind dat een steun in de 
rug.' 
Mevrouw Sdrensen was, lang voor ze 
haar opvangcentrum startte, actief in de 
schippersbuurt. Ze gaf er tekenles en 
was buurtwerkster. Zodoende kwam ze 
in contact met prostituées die haar ver-
telden dat ze gedwongen met hun werk 
moesten stoppen omdat er sociale wo-
ningbouw gepleegd ging worden in hun 
werkgebied. 
'Ik vond dat heel oneerlijk', zegt Patsy, 
'omdat voor prostituées hun werkge-
bied even belangrijk is als voor een 
kruidenier zijn winkel. Bovendien vond 
ik het hypocriet. Een straat verderop 
mochten de prostituées wel werken'. 
Ze realiseerde zich toen dat er een soort 
vakbond nodig was voor prostituées. 
Want voor individuele prostituées ble-
ven bij veel diensten de deuren geslo-
ten. Vervolgens is zij begonnen met een 
huiskamerproject naar het model van 
Keetje Tippel in Rotterdam. 'We zijn dus 
begonnen met sociale ondersteuning. 
Daarna is er aidspreventie bijgekomen.' 

Weinig zekerheden 
Patsy Sdrensen meent dat veel van de 
problemen veroorzaakt worden door de 
ingewikkeldheid en de verharding van 
onze maatschappij. 'Er zijn weinig ze-
kerheden en de zekerheden die er zijn 
worden door sommigen in twijfel ge-
trokken', zegt ze. 'Kinderen zouden 
moeten leren continue kracht in zichzelf 
te ontwikkelen, zodat ze weten wat ze 
moeten doen. Ze moeten leren dat vrij-
heid onafhankelijkheid is. Sociale zeker-
heden zijn er voor als je hulp nodig 
hebt, dan heb je er recht op. En als je 
dat vervolgens weer zelf weet te door-
breken, dan bereik je echte vrijheid. 
Ouders zouden dat hun kinderen moe-
ten leren'. 

Ouders kunnen ook een rol spelen bij 
het voorkomen van problemen, zegt 
Sdrensen. 'Over drugs bijvoorbeeld, 
moet klaar en duidelijk gesproken wor-
den door de ouders èn op de scholen. 
Dat kan preventief werken. Mensen die 
in de prostitutie terechtkomen, hebben 

als kind al vaak te maken gehad met in-
cestproblemen. Ook daar spelen ouders 
dus een rol.' 
Sommige jongeren kunnen door Patsy 
Sërensen en haar medewerk(st)ers ge-
holpen worden. Anderen komen er 
nooit uit. 'We brengen jongeren een 
strategie bij om te overleven. Wij zetten 
deuren open en laten ze zien dat er ook 
een andere kant is', zegt ze. 'En wat heel 
belangrijk is, dat je ze laat zien wat ene 
frank waard is. Met het verhandelen van 
drugs kunnen ze veel geld en dus macht 
verwerven. Als je dan met hard werken 
als bordenwasser weinig verdient en 
weinig status hebt, houd je moeilijk vol. 
Wij laten hen zien dat je pas echt vrij 
bent als je je geld eerlijk verdient.' 
Overigens heeft Patsy Sërensen nooit de 
illusie gehad dat zij de wereld kon ver-
beteren. Zij realiseert zich goed dat wat 
ze doet een druppel op de gloeiende 
plaat is. Ze is blij met het feit dat er in 
België, mede door haar werk, al wat op 
gang is gekomen rondom het probleem 
van de vrouwenhandel: een parlemen-
taire enquête en een onderzoek naar 
seksbazen. 

Mevrouw Sërensen zou het toejuichen 
als er meer initiatieven kwamen als het 
hare. Als advies zou ze eventuele star-
ters willen meegeven: 'Pin je nooit vast 
op bepaalde gewoontes als je deze 
mensen wilt helpen. Als ze de eerste 
keer niet komen opdagen op een af-
spraak, zijn ze misschien de tweede of 
de derde keer wel zover.' Mensen moe-
ten volgens haar ook flink gemotiveerd 
zijn, zichzelf kunnen wegcijferen om met 
zoiets te kunnen beginnen. 'Je moet an-
dermans eigenwaarde centraal stellen, 
niet betuttelend zijn en je kunnen inden-
ken wat de ander allemaal heeft meege-
maakt.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

Hoe-hoort- 
het-quiz (vervolg) 

Hebt u alle vragen beantwoord met a, b, c 
of d? Dan bent u nu waarschijnlijk be-
nieuwd of u weet hoe het hoort. Maar wie 
zijn wij om dat te bepalen? Het gaat er 
vooral om, wat uw eigen gevoel is bij de 
keuzes, die wij u hebben voorgelegd. Uw 
keuze is immers uw eigen verantwoorde-
lijkheid en we hadden al bij voorbaat ge-
zegd, dat het er niet om ging wat in de 
Wet staat. 
Normen en waarden, regels en voor-
schriften hebben zelden absolute waar-
de. Zij worden bepaald door omstan-
digheden, gevoelens, in de tijd verander-
bare inzichten. In een dichtbevolkt land 
gelden andere regels dan in de woestijn. 
De normen van een technologische sa-
menleving zijn geheel verschillend van 
die in een primitieve landbouwmaat-
schappij. De Westerling hecht even grote 
waarde aan het individu als de Oosterling 
aan de groep. Wie heeft gelijk? 
Vroeger mocht je niet praten in de klas, 
tenzij je iets werd gevraagd. Later mocht 
je niet roken in de klas. Vandaag gaat het 
er vooral om dat je geen drugs gebruikt 
in school... Normen verschuiven als we de 
waarden in het leven anders beoordelen. 
Minister Hirsch Ballin heeft de discussie 
over normen en waarden in Nederland 
op gang gebracht. Ook humanisten 
nemen aan deze discussie deel, vanuit 
hun eigen levensvisie. De Afdeling Pur-
merend van Humanitas heeft er al een 
boeiende avond aan besteed naar aanlei-
ding van de tentoonstelling over huma-
nisme 'ziet u wat u ziet'. Bij de produktie 
van discussiemateriaal voor groepen uit 
het 'maatschappelijk middenveld' (bij-
voorbeeld Humanitas-afdelingen) zijn 
Aad van Oosten en ondergetekende 
nauw betrokken. 
De onmiskenbare groei van de criminali-
teit bewijst, dat te veel mensen de regels 
voor een vreedzame, veilige samenleving 
niet meer kennen of in elk geval zich er uit 
vermeend eigenbelang niet meer aan wil-
len houden. Daar zijn oorzaken voor te be-
denken. Maar daar zijn geen excuses 
voor. De politie kan het alleen niet oplos-
sen, laat staan 'de politiek'. Welke normen 
en waarden wij in de samenleving willen 
hanteren, kan alleen die samenleving in 
zijn geheel bepalen. 
U bent daarvan een onderdeel. Daarom 
nodigt Humanitas u uit mee te denken en 
te handelen naar wat u denkt dat juist is. 
Ook als u of mij dat persoonlijk eens niet 
zo goed uitkomt. 

ERIK STIBBE 
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Wonen in een gifwijk 

Tilburg. Een nieuwbouwwijk in 
een oud gedeelte van de stad, 

achter het Centraal Station. Zo'n 
65 eengezinswoningen, een 

spiksplinternieuw verzorgings-
tehuis en een nog nieuwere ba-

sisschool. Spelende kinderen op 
het schoolplein en op het kleine 

speelplaatsje midden in de 
woonwijk. Ouderen die op een 
bankje zitten en naar de kinde-
ren kijken. Of met een looprek 

een wandelingetje rn.11.e..n. 
De rust die er lijkt te heer.- 	is 
maar betrekkelijk. In de huizen 
wonen mensen, die al vanaf de 

oplevering van de woningen on-
gerust zijn over het gif, dat ken-
nelijk in de grond zit. En ook op 
de school en in het verzorgings-
tehuis is men zich goed bewust 

van de situatie. 
Welke situatie? 
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De wijk is gebouwd op grond, waarop 
vroeger het energiebedrijf stond. 'De 
gasfabriek', zoals men dat noemde. Na 
het verdwijnen van het energiebedrijf 
heeft de gemeente maatregelen geno-
men om de bodem te saneren. Toen de 
woningbouwvereniging de eerste sleu-
tels aan de nieuwe bewoners uitreikte 
werd hen dan ook verzekerd, dat zij nu 
op de schoonste grond van Tilburg gin-
gen wonen. 

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat 
die inschatting ongegrond was. Al vrij 
snel na de oplevering trokken bewoners 
bij de gemeente aan de bel, omdat zij 
last hadden van stank in de woning en in 
de kruipruimte. Daarna is een heel pro-
ces op gang gekomen, waarin je als be-
woner licht het spoor bijster kon raken. 
Onderzoeken zijn uitgevoerd door de 
gemeente, door onderzoeksbureaus in 
opdracht van de gemeente, door de GG 
en GD en door het waterleidingbedrijf. 
De geruststellende uitkomsten van het 
ene onderzoek werden weer onderuit-
gehaald door de uitkomsten van een 
ander. 
Nadat de bewoners met spandoeken 
aan de woningen hadden duidelijk ge-
maakt dat zij zich miskend voelden heb-
ben alle betrokken partijen (woning-
bouwvereniging, gemeente, energiebe-
drijf) een informatieavond voor de be-
woners belegd. Naast informatie kregen 
zij daar de toezegging dat in hun wonin-
gen aanpassingen verricht zouden wor-
den om de invloed van het gif zo gering  

mogelijk te maken. Bewoners gingen 
redelijk tevreden naar huis. 
Maar onderzoeken èn stankoverlast gin-
gen door. Inmiddels was ook een twee-
de bron van vervuiling aan het licht ge-
komen: de aan de wijk grenzende 
hoofdwerkplaats van de Nederlandse 
Spoorwegen. Een volgende informatie-
avond stemde de bewoners aanzienlijk 
minder tevreden: ze voelden zich aan 
het lijntje gehouden en knapten af op 
het cynisme van de gemeente-ambtena-
ren. Op een brief van het waterleiding-
bedrijf, waarin geadviseerd werd de 
kraan vijf minuten te laten lopen alvo-
rens drinkwater te tappen, reageerden 
zij met sarcasme en ergernis. Ze waren 
in het geheel niet overtuigd door een 
uitspraak van een betrokken arts, die 
stelde dat roken veel gevaarlijker is dan 
wonen in de betreffende wijk. Zij hiel-
den allerlei lichamelijke klachten, waar-
van ze dachten en vreesden, dat ze op 
de een of andere manier iets met het gif 
te maken hebben. 
Ze willen weg uit de wijk. 

De hier beschreven situatie is niet ex-
clusief voor Tilburg. In Nederland zijn 
tot nu toe liefst 525.000 terreinen geteld, 
waarvan de bodem vervuild is. Hon-
derdduizend daarvan moeten zeker ge-
saneerd worden, waarvan vijfduizend 
met de meest mogelijke spoed. Het valt 
niet mee nog een schoon stukje grond 
onder de voeten aan te treffen. 
Door verschillende mensen is beschre-
ven, wat het betekent om te ontdekken, 
dat de grond waarop je woont vervuild 
is. Mensen reageren woedend op zo-
veel onrecht of juist heel tam, omdat 'het 
toch nergens meer gifvrij is'. In elk 
geval kennen de mensen gevoelens van 
onmacht over iets dat heel gevaarlijk 
kan zijn, maar dat je niet eens kunt zien. 
En natuurlijk is er altijd de angst voor de 
eigen gezondheid en die van kinderen 
en huisdieren. Tegenstrijdige berichten 
over vermoedens en geruchten, over 
verschillende soorten onderzoek, ge-
daan vanuit verschillende gezichtspun-
ten en door organisaties met verschil-
lende belangen, versterken die gevoe-
lens en worden daardoor mede deel van 
het probleem. 

Het is terecht, dat mensen in verzet 
komen tegen een niet door hen zelf ver-
oorzaakte onveiligheid van hun leefom-
geving. Maar dat verzet vergt wel een 
bijzonder lange adem. Een lange adem 



Rechten van kinderen 
Op de enveloppe staat `Defence for Children International' af-
deling Nederland. Nooit van gehoord, maar wat doet dat er toe. 
Tijd om kennis van te nemen. Hoog tijd dacht ik, na het persbe-
richt van de DCI-afdeling Nederland gelezen te hebben. In alle 
culturen tref je kinderen aan. En op alle culturen is kritiek te le-
veren op hoe er met kinderen wordt omgegaan. In conflictsitu-
aties, zowel op kleine als op grote schaal, zijn kinderen gemak-
kelijke slachtoffers. De onachtzaamheid waarmee dat meestal 
voor lief genomen wordt is verbijsterend. 

Sinds 1959 geldt 20 november als 
dag voor de rechten van het kind. Op 
die dag kwamen de Verenigde Na-
ties met een verklaring voor de rech-
ten van het kind. Dertig jaar later 
volgde een verdrag voor de rechten 
van het kind. Dit jaar startte op de-
zelfde datum een voorlichtingscam-
pagne over dat verdrag. 
DCI-Nederland plaatst haar activiteit 
om het publiek te informeren over 
het voorbehoud van de Nederlandse 
regering bij diverse artikelen uit het 
kinderrechtenverdrag van 1989 in 
dat kader. Dit voorbehoud komt tot 
uitdrukking in de wet die de Neder-
landse regering heeft ingediend om 
het VN-verdrag over de rechten van 
het kind goed te keuren. De terug-
houdendheid van de Nederlandse 
overheid betreft artikelen die de so-
ciale zekerheid en het kinderstraf-
recht betreffen. Defence for Children 
wil opheldering over voorwaarden 
die de overheid wil hanteren bij de 
beoordeling van de toelating van 
kinderen die een asielverzoek doen. 

De centrale boodschap van het VN-
verdrag voor de rechten van het kind 
is, dat kinderen geen dingen zijn om 
voor te zorgen, maar personen met 
rechten. DCI-Nederland wil vooral 
dat dit uitgangspunt ook in Neder-
land een tastbare praktijk-vertaling 
krijgt. Zo dringt zij aan op kinder-
rechtswinkels, het inschakelen van 
jeugdorganisaties bij het opstellen 
van een Nederland-rapport over de 
rechten van het kind dat over twee 
jaar naar de VN moet worden ge-
stuurd, en op initiatief vanuit Neder-
land om aan te dringen op een klach-
trecht voor kinderen bij schending 
van hun rechten. 
In de oorlogsgebieden van het voor-
malige Joegoslavië en Somalië blijkt 
het oorlogsgeweld vooral kinder-
slachtoffers te maken. Er sneuvelen 

tien keer zo veel kinderen als solda-
ten. Hoogste tijd om aan te dringen 
op minimum regels voor kinderen in 
gebieden met gewapende conflicten 
vindt DCI-Nederland. Daarnaast 
moet er ook in het ontwikkelingswerk 
in de Derde Wereld veel meer aan-
dacht voor de positie van kinderen 
komen. 

Multicultureel samenleven is binnen 
en buiten de eigen grenzen kijken en 
aandacht hebben voor wat anderen 
in dit bestaan beweegt en bezig 
houdt. Een grote groep van die ande-
ren bestaat uit kinderen. Kinderen 
met eigen behoeften en gevoelens. 
Zaken waaraan beslist niet voorbij 
gegaan mag worden. Wie er oog 
voor heeft en er aandacht aan be-
steedt bouwt aan een betere, meer 
tolerante wereld. 
DCI-Nederland heeft voor wie er zich 
in wil verdiepen diverse brochures 
beschikbaar. Onder andere over het 
VN-kinderrechten verdrag. Maar ook 
over de rechtspositie van jeugdigen 
in Nederland en over de activiteiten 
van DCI. Aanvragen en informatie via 
Postbus 75297, 1070 AG te Amster-
dam 

MICHAEL KERKHOF 

van mensen, die onder druk staan door 
de angst, dat de eigen woonomgeving 
hun vijand kan zijn. Goede raad-
gevingen van bijvoorbeeld artsen, om 
toch vooral niet elk lichamelijk onge-
mak uit te vergroten en in verband te 
brengen met het gif, zijn misschien te-
recht. Te veel gericht zijn op de eigen 
gezondheid kan heel ongezond zijn. 
Maar angst is niet iets, wat je kan uittrek-
ken als vuile kleren. Het blijft je achter-
volgen, vaak nog jaren, nadat je in een 
gifwijk woonde. 
Mensen die in een gifwijk wonen zoeken 
vaak steun bij familie, vrienden en ken-
nissen. Deze blijken echter vaak niet bij 
machte die steun te bieden. Daardoor 
wordt bij bewoners het gevoel ver-
sterkt, dat buitenstaanders geen begrip 
voor hun situatie kunnen opbrengen. 
Daar staat tegenover dat bewoners door 
de lotsverbondenheid waarin ze verke-
ren bij elkaar steun zoeken en vinden. 
Zo verbetert ook de onderlinge verbon-
denheid en betrokkenheid. Per saldo 
kunnen op deze wijze sociale contacten 
en relaties aanzienlijke wijzigingen in 
positieve of negatieve zin te zien geven. 
Naast de angst en de gevoelens van on-
macht en woede is meestal ook sprake 
van materiële gevolgen. Mensen kopen 
nieuwe planten voor de tuin als de vori-
ge zijn dood gegaan. Ze eten niet langer 
groente en fruit uit eigen tuin, wat ze 
voordien wel deden. Dat betekent een 
extra kostenpost. Ook actievoeren kost 
geld. Denk maar aan de kosten van 
porti, kopiëren en telefoneren. Maar de 
indirecte schade ten gevolge van de 
waardedaling van eigen woningen voe-
len de bewoners het hardst. Mensen 
gaan zich op die manier een gevangene 
van het eigen huis voelen. 
De realiteit van onze samenleving ge-
biedt ons te leven met de werkelijkheid 
van gif onder een groot deel van de 
grond. Solidariteit met degenen, die het 
overkomt is geboden. Hulpverleners 
kunnen veel betekenen voor mensen, 
die ondersteuning nodig hebben bij het 
bereiken van een betere woonsituatie. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Haagse stichting kleedt 
Amsterdamse zwervers 

Nederlanders zijn dol op inzame-
len. Zeker als ze daarmee een 
goed doel kunnen dienen. De 

glasbakken puilen uit, de oude 
kranten liggen opgetast naast de 
overvolle papierbakken. Menig 

burger stopt jarenlang tijdschrif-
ten in de daarvoor bestemde 

bussen van het Rode kruis. Tot 
het vaste straatmeubilair reke-
nen we intussen ook de contai-

ners voor het inzamelen van 
oude kleding. De stichting Kle-

ding Inzameling Charitatiteve In-
stellingen uit Den Haag is op dat 

gebied actief. De KICI is een 
goed alternatief voor een ander 

inzamelaar van gedragen 
kleding: Humana. 

Humanitas wordt nogal eens verward 
met Humana. Dat is vervelend. Maar 
vervelender is dat Humana een organi-
satie is waar je maar beter niet mee ver-
ward kunt worden. Op de containers 
van Humana staat dat de kleding be-
stemd is voor de Derde Wereld. Het is 
de vraag of dat klopt. Het tijdschrift Vrij 
Nederland trekt de praktizering van de 
doelstelling in twijfel op basis van eigen 
onderzoek en buitenlandse publikaties 
en onderzoek. Een groot deel van het 
geld dat bij Humana en de zusterorga-
nisties binnenkomt, pompt zij rond bin-
nen het eigen netwerk van commerciële 
en senii-commerciële bedrijven. 
De laatste keer dat Humana in het 
nieuws kwam, was in de zomer van 1992 
met een door haar georganiseerde 
vlooienbeurs in de RAI. Omdat Humana 
tegelijkertijd soortgelijke markten hield 
in Stokholm en Londen, noemde het de 
markt parmantig de grootste ter wereld. 
De vlooienmarkt in Amsterdam werd 
geen succes. De bezoekers waren voor-
al boos over het entreegeld en de dure 
koopwaar. De 'standhouders', die soms 
uit Canada kwamen, moesten daarmee 
hun reiskosten terug verdienen. 
Niet alleen Humana heeft containers in 
het land staan. Dat heeft ook de Stichting 
Kleding Inzameling Charitatieve Instel-
lingen (KICI). De stichting heeft in meer 
dan honderd plaatsen containers staan 
die zij om de drie dagen leegt. Alleen in 
de gemeente Alkmaar staan ze alle 
twee. De KICI heeft de oudste rechten. 
Ze is in 1975 opgericht en was bedoeld 
voor hulp aan landgenoten in Indonesië. 
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Al snel ontplooide de KICI activiteiten in 
Lesotho, één van de armste landen ter 
wereld. De KICI gaat bij de keuze van 
de projecten die het steunt in Lesotho, 
selectief te werk. De KICI ondersteunt 
alleen kleinschalige projecten. Op die 
manier kan ze zich ervan vergewissen 
dat de projecten waar het geld heen 
gaat, ook slagen. R. Kortenhorst van de 
KICI is er zeker van dat 90 procent van 
de projecten die de KICI is Lesotho on-
dersteunt, succesvol is. 
De KICI is de laatste jaren ook actief in 
Roemenië. Dat is net zo goed een ont-
wikkelingsland. Kortenhorst is zich er 
rot geschrokken. `De hygiëne in Roe-
menië is nul. Er is kennelijk weinig 
besef dat een slechte hygiëne tot grote 
gezondheidsschade leidt.' Een groot 
deel van de projecten van de KICI in 
Roemenië heeft dan ook te maken met 
gezondheidszorg. 

Sorteerders 
De KICI brengt ook wel kleren naar Roe-
menië. Niet te veel, omdat de binnen-
landse markt in Roemenië er niet kapot 
door mag gaan. De kleren koopt de KICI 
terug van de sorteerders waar ze zelf de 
ongesorteerde kleding heen brengt. 
Een van de aardigste projecten in eigen 
land is het kleden van tweeduizend dak-
lozen in Amsterdam. 'Ook bij hen', zegt 
Kortenhorst, 'maakt de kleding de man. 
Ze voelen zich er prettig bij. Zij voelen 
zich betrokken bij de samenleving.' 

De KICI voldoet ruimschoots aan de nor-
men die het Centraal Bureau Fondsen- 

werving aan charitatieve organisaties 
stelt. Volgens Kortenhorst werkt allen 
de stichting Mensen in Nood goedko-
per, maar dat komt omdat die instelling 
alleen met vrijwilligers werkt. Dat doet 
de KICI niet. Op het kantoor van de KICI 
werken zes medewerkers die ervoor 
zorgen dat de twaalf vrachtwagens van 
de stichting af en aan rijden. Kleine sor-
teerbedrijfjes verwerken de kleding en 
slagen er in het uitval beperkt te houden 
tot acht á negen procent. En dat is min-
der dan de helft van de uitval van de 
grote sorteerbedrijven. 
De KICI is altijd op jacht naar kleding. 
Dat is de grondstof voor het werk dat de 
stichting doet. De stichting is niet te be-
roerd om mee te helpen kasten leeg te 
ruimen. Toch is dat niet helemaal de kle-
ding die de stichting zoekt. De mantel-
pakjes van tweed lopen al gauw de kans 
als vulstoffen te worden gebruikt voor 
de industrie en dat had de gulle gever 
waarschijnlijk niet in gedachten. 
De KICI die per jaar zo'n vijf miljoen kilo 
kleding ophaalt en daarvoor 34 cent per 
kilo krijgt, is een heel goed alternatief 
voor die andere club, waarvan de naam 
zo verdacht veel lijkt op die van Huma-
nitas. 
De KICI is te bereiken in Den Haag 
onder nummer 070-3245467. 

PETER VAN AGTEREN 
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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 

Onjuiste naam 

Ben ik eigenlijk strafbaar als ik 
weiger mijn naam aan de politie 
op te geven, wanneer deze 
daarnaar vraagt ? En als ik een 
onjuiste naam opgeef? 

U bent in het algemeen - zelfs 
als u verdacht wordt van een 
groter strafbaar feit - niet ver-
plicht uw naam op te geven, 
want als verdachte hebt u het 
recht om te zwijgen. Maar u 
begrijpt dat het niet in uw 
voordeel is als u weigert uw 
naam te noemen. De politie zal 
u, ook bij kleine overtredin-
gen, vrijwel zeker meenemen 
naar het bureau voor een ver-
hoor. Blijft u weigeren, dan 
komt de zaak waarschijnlijk 
voor de strafrechter, terwijl de 
kwestie anders mogelijk admi-
nistratief afgehandeld had kun-
nen worden door betaling van 
een bepaald bedrag aan de 
politie. 
Sinds kort is echter de zogehe-
ten Wet Mulder van kracht. Die 
wet stelt het wel strafbaar om 
bij kleine (verkeers)overtre-
dingen te weigeren naam, 
adres en geboortedatum aan 
de politie op te geven. Zo'n 
weigering is volgens artikel 34 
op zichzelf al een overtreding 
in strafrechtelijke zin. Maar 
overigens mag u blijven wei-
geren uw naam te noemen. 
U bent echter altijd strafbaar 
als u een valse naam opgeeft. 

Stoppen 

Ik ben 62 jaar, heb een winkel 
maar overweeg ermee te stop-
pen, omdat de opbrengst de 
laatste jaren erg tegenvalt. Nu is 
een van de dingen die mij te-
genhoudt de vraag hoe ik mij 
straks tegen ziektekosten kan 
verzekeren. Mijn vrouw en mijn 
kinderen zijn via mij particulier 
verzekerd, maar de premie die 
ik nu betaal kan ik dan niet 
meer opbrengen. 

Er is een regeling die (ex)zelf-
standigen een tegemoetko-
ming geeft in de premie van de 
ziektekostenverzekering (de 
Regeling Tegemoetkoming 
Ziektekosten Zelfstandigen, 
TZZ). Als u van deze regeling 
gebruik wilt maken, moet u 
aan de voorwaarde voldoen,  

dat u zelfstandig een beroep 
hebt uitgeoefend of een bedrijf 
hebt gevoerd (gedurende uw 
gehele carrière of een bepaald 
deel ervan). Verder moet u 
particulier verzekerd zijn ge-
weest tegen ziektekosten en 
moet u op een bepaalde tijd 
een inkomen op minimumni-
veau hebben gehad. De tege-
moetkoming kunt u krijgen 
voor uzelf, uw echtgenote en 
ten hoogste twee kinderen. Na-
dere informatie geeft de Stich-
ting Uitvoering Compensatie-
regelingen (SUC), postbus 77, 
3990 DB Houten, tel. 03403-
92592. 

AOW 

In de krant las ik dat gehuwde 
en samenwonende AOW-ers 
met een partner die jonger is 
dan 65 jaar voortaan slechts de 
helft van het netto minimumloon 
krijgen, eventueel aangevuld tot  

100%, als de partner geen 
eigen inkomen heeft. 
Nu krijg ik een AOW, die be-
staat uit 70% van het netto-mini-
mumloon, aangevuld met een 
toeslag van 30%. Gaat dat nu 
veranderen en wat betekent dat 
voor mijn AOW ? 

Voor de bestaande AOW-uit-
keringen - en dus ook voor u -
verandert er niets. De wijzi-
ging heeft ook geen gevolgen 
voor de AOW-uitkering van 
mensen, die beide 65 jaar of 
ouder zijn. Wel voor diegenen, 
die vanaf 1 januari 1993 een 
beroep op de AOW gaan doen. 
Als de toekomstige AOW-er 
een partner heeft die jonger is 
dan 65 jaar, krijgt hij 50% van 
het minimumloon, eventueel 
aangevuld met een toeslag van 
maximaal 30%. De hoogte van 
die toeslag hangt af van het 
eigen inkomen van de partner. 
Zodra de jongere partner zelf 
65 jaar wordt, krijgen beide, 
net als nu, 50% van het netto 
minimumloon. Samen hebben 
zij dan weer de 'gehuwden-
AOW'. 
De gedachte achter die wijzi-
ging is, dat de AOW in over-
eenstemming moet zijn met het 
uitgangspunt, dat alleen de 
leefsituatie (en het eigen inko-
men) van belang is voor de 
hoogte van het ouderdoms-
pensioen en niet de leeftijd van 
de jongere partner. 

Afhakken 

De wortels van de bomen, die 
op het erf van mijn buren staan, 
dreigen een muurtje in mijn tuin 
te ondergraven. Mag ik de wor-
tels, net als overhangende tak-
ken, zelf weghakken? 

Dat mag, maar alleen als de 
buren weigeren dit karwei zelf 
te klaren. Daarom moet u de 
buren eerst vragen of zij die 
wortels willen weghalen. Re-
ageren zij niet, dan herhaalt u 
uw verzoek in een aangeteken-
de brief. Daarin stelt u een ter-
mijn van bijvoorbeeld twee 
weken om alsnog de overlast 
ongedaan te maken. Als zij dan 
nog niets ondernemen, mag u 
na afloop van de gestelde ter-
mijn de wortels op uw erf weg-
halen. 

Minimumloon 

Omdat ik een deeltijdbaan voor 
gemiddeld 10 uur per week 
heb, kom ik volgens mijn werk-
gever niet in aanmerking voor 
het minimum uurloon en ook 
niet voor de minimum vakantie-
bijslag. Mijn uurloon blijft ruim 
onder het minimum en vakan-
tiegeld krijg ik zelfs helemaal 
niet. Hoe kan dat nou? Ik dacht, 
dat het minimumloon voor ie-
dereen gold. 

Dat is helaas een misverstand. 
De Wet op het minimumloon 
en de minimum vakantiebij-
slag geldt (tot nu toe) alleen 
voor werknemers die door-
gaans tenminste een derde van 
de normale arbeidstijd wer-
ken. De normale arbeidstijd is 
het aantal uren per week, 
waarop uw collega's met een 
volledig dienstverband wer-
ken. Kennen zij een 40-urige 
werkweek, dan ligt de grens 
dus bij 13 1/3  uur. U blijft met 
uw werkweek onder die grens 
en kwam daarom helaas niet in 
aanmerking voor het minimum 
uurloon of de minimum vakan-
tiebijslag. 
Maar dat gaat per 1 januari 
1993 veranderen. Vanaf die 
datum is namelijk het zgn. 
//3 criterium afgeschaft. Ook 
werknemers die doorgaans 
minder dan een derde van de 
normale arbeidstijd werken, 
kunnen dan aanspraak maken 
op het minimumloon en de mi-
nimum vakantiebij slag. Door 
de afschaffing worden deeltijd-
werkers en werknemers met 
een volledige baan gelijk be-
handeld. 
Vanaf 1 januari heeft u dus 
recht op het minimum uurloon 
en bouwt u vakantiegeld op. 
Behalve op vakantiegeld heeft 
u echter ook recht op doorbe-
taalde vakantiedagen. Dit 
recht op vakantiedagen is iets 
anders dan dat op vakantie-
geld en het staat niet in de Wet 
op het Minimumloon en de mi-
nimum vakantiebijslag. Dit 
recht komt uit het Burgerlijk 
Wetboek, dat elke werknemer, 
dus ook degene, die slechts 
1 uur per week werkt, vakantie 
toekent. De duur van die va-
kantie is per jaar tenminste 
vier maal het aantal dagen per 
week waarop men werkt. 
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Kort 
van 
Stof 

HOM-rapport 
Erken Zuidslavisch Macedo-
nië, ga ontwikkelingssamen-
werking aan met Albanië en 
probeer iets te doen aan de 
mensenrechten in de Kosovo. 
Dat zijn de voornaamste con-
clusies van een 'zware' delega-
tie van het HOM (Humanistisch 
Overleg Mensenrechten) naar 
die drie gebieden op de Bal-
kan. 
Maarten van Traa, Martin van 
den Heuvel en Pieter van 
Veenen hebben deze aanbe-
velingen opgesteld naar aan-
leiding van hun recente be-
zoek aan deze drie gebieden 
namens het HOM. Zij hebben 
daar gesproken met tientallen 
informanten: presidenten, ver-
tegenwoordigers journalisten, 
vrouwenorganisaties, politieke 
groeperingen, mensenrech-
ten-organisaties en vele ande-
ren. Hun conclusies houden in, 
dat de situatie in het zuiden 
van voormalig Joegoslavië en 
Albanië zeer explosief is. Het 
Westen zal daar snel aandacht 
aan moeten besteden, wil het 
niet van kwaad tot erger gaan. 
Etnische conflicten en bittere 
armoede gaan daarbij hand in 
hand. 
Het volledige rapport van de 
HOM-delegatie is te bestellen 
door f 2,70 over te schrijven 
op postgiro 1460115 van het 
HOM te Utrecht, met vermel-
ding van 'Albanië-Kosovo-
Macedonië'. 

HOS-programma's 
`Verplaatst maar niet verdwe-
nen' zijn de programma's op 
radio en TV van de Humanis-
tisch Omroepstichting. Dat is 
een van de vele gevolgen van 
de nieuwe indeling van zen-
ders en zendtijden, met inbe-
grip van de zgn 'horizontale 
programmering' 
Dat laatste houdt in, dat het hu-
manistische jongerenprogram-
ma Yoy zondags uitgezonden 
wordt op dezelfde tijden als 
het 'Klokhuis' van de NOS op  

andere dagen. Documentaires 
worden 's avonds laat uitge-
zonden, dus ook die van de 
HOS. 
U vindt de programma's van 
de HOS dit seizoen op TV 1 en 
radio 5. De vaste zendtijd op 
radio is maandagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Voor de TV: 
zie uw omroepgids, vooral op 
vrijdagavond. 

Pensions 
Met de toestand van particulie-
re pensions is het op veel 
plaatsen in ons land bedroe-
vend gesteld. Lokale overhe-
den zijn daar doorgaans be-
kend mee, maar doen of hun 
neus bloedt. Want wie te hoge 
eisen stelt kan er van op aan 
dat het resultaat is dat pension-
bewoners op straat belanden. 
Een waar moeten ze dan heen? 
Een groot deel van het door-
gaans sociaal zwakke deel van 
onze bevolking verblijft in 
pensions, die niet of nauwelijks 
het predikaat fatsoenlijke en 
vooral veilige huisvesting ver-
dienen. Jongstleden septem-
ber brandde in Den Haag een 
dergelijk pension af. Het kostte 
elf mensen het leven. 
Een van de bewoners had de 
zaak aangestoken. Triestigheid 
alom. Achteraf bleek ook wat 
vooraf al bekend was. Wat 
brandveiligheid betreft was de 
behuizing beneden de maat. 
De goegemeente trekt het zich 
aan. Minister d'Ancona kon-
digde aan een onderzoek naar 
de toestand in particuliere 
pensions in de grote steden te 
zullen instellen. Uiteraard met 
de bedoeling om met maatre-
gelen te komen die... ja, die 
wat eigenlijk? Want de minis-
ter vindt gemeenten de eerst 
verantwoordelijken. Het zijn 
gemeenten die pensionhou-
ders vergunningen verstrek-
ken. Maar, zegt de minister ge-
lukkig, het Rijk draagt ook ver-
antwoordelijkheid. En die zal 
dan vanuit gemeenten ook 
zeker aangesproken worden. 
Want het zonder meer sluiten 
van pensions die niet aan vei-
ligheidseisen voldoen is vol-
gens woordvoerders vanuit 
Rotterdam en Den Haag een 
volstrekt onhaalbare kaart. In 
zulke gevallen zijn vooral be-
woners de dupe, dat wil zeg-
gen hun dak boven het hoofd 
kwijt. Hoezeer dit zou kunnen 
spelen blijkt alleen al uit het 
feit dat er bijvoorbeeld in Rot-
terdam slechts één op de drie 
pensions geregistreerd staat. 
Van de 1000 pensions die Rot-
terdam telt zijn er slechts 300 
bij de gemeente bekend. En in 
die 7000 niet geregistreerde 
wonen naar schatting 8000 
mensen. Mensen die je met 
een streng beleid van toezicht 
niet onmiddellijk alternatief  

onderdak kunt bieden. 
Hierbij is vooral van belang, 
dat van alle veertienduizend 
pensionbewoners in Rotter-
dam zeker tienduizend tot de 
categorie sociaal zwakkeren 
behoort. Wellicht toch nuttig 
om voorafgaand aan het on-
derzoek eerst eens goed na te 
denken over alternatieve op-
vang van pensionbewoners. 

Ongepast gebruik 
Staatssecretaris Simons klopte 
bij de Ziekenfondsenraad aan 
voor advies over een aantal 
voorgenomen maatregelen om 
de kosten van de zorg te be-
heersen. Simons acht een der-
gelijke kostenbeheersing 
noodzakelijk om geld beschik-
baar te krijgen voor o.a. de 
aanpak van wachtlijsten in de 
zorg en de intensivering van 
zorg voor chronisch zieken. De 
staatssecretaris staat de vol-
gende besparingsmaatregelen 
ter bestrijding van ongepast 
gebruik voor ogen. 
Verzekeraars moeten gestimu-
leerd worden om met leveran-
ciers van hulpmiddelen te on-
derhandelen over kostenbe-
heersing. De vergoeding voor 
sommige hulpmiddelen zou 
best wat minder kunnen. Zo 
wordt voorgesteld om de ver-
goeding voor brilleglazen en 
contactlenzen alleen nog maar 
te geven bij bijzondere medi-
sche indicaties. Iets dergelijks 
wordt voorgesteld met betrek-
king tot de vergoeding van in-
continentiemateriaal. Daar-
naast bestaat het voornemen 
om de eigen bijdragen voor 
bepaalde hulpmiddelen aan te 
scherpen. En bij de psychothe-
rapie ligt het in de lijn van 
voornemens om het aantal zit-
tingen voor rekening van de 
AWBZ te beperken. Let wel: 
het gaat de staatssecretaris om 
kostenbeheersing in het kader 
van 'de verdere vernieuwing 
van het gezondheidszorgstel-
sel'. Een vernieuwing die neer 
zou moeten komen op goede, 
toegankelijke en betaalbare 
gezondheidszorg voor ieder-
een. 

Wachtlijsten 
Hulp aan huis is ongetwijfeld 
de meest gewaardeerde vorm 
van hulp. Maar komt de hulp 
wel aan huis als je haar nodig 
hebt? 
De praktijk laat zien dat het 
nogal eens schort aan ade-
quate hulpverlening. Volgens 
de Landelijke Vereniging van 
Thuiszorg (ï VT) is de toestand 
voor veel aa :magers van hulp 
schrijnend. Zij worden gecon-
fronteerd met wachtlijsten. 
Veel instellingen wijkverple-
ging en gezinsverzorging kun-
nen de vraag eenvoudig niet 
aan. 

De LVT wijt de kloof tussen 
vraag en aanbod vooral aan de 
rijksoverheid. Het Rijk heeft 
het thuiszorgbudget de afgelo-
pen jaren flink gekort. Via de 
Tussenbalans moet er per jaar 
zo'n 100 miljoen af. Men stelt 
eenvoudig dat dit best kan 
vanwege te verwachten bespa-
ringen die zouden voortvloei-
en uit de ineensmelting van het 
kruis- en gezinsverzorgings-
werk. Maar volgens de LVT 
kost dit zogenaamde integra-
tieproces in eerste instantie al-
leen maar geld, vanwege af-
vloeiingsregelingen bij het af-
stoten van personeel. En on-
dertussen zijn hulpvragers de 
dupe. Sommigen raken zelfs 
noodgedwongen aangewezen 
op intramurale voorzieningen. 
En dat lijkt dan direct in strijd 
met het zo-lang-mogelijk-zelf-
standig-thuisbeleid dat de 
overheid voorstaat. 

Patiënten sterker 
Staatssecretaris Simons wil de 
positie van de patiënt verster-
ken. Patiënten- en consumen-
tenorganisaties krijgen de ko-
mende jaren extra subsidie om 
zich, naast zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars, te manifes-
teren als sterke partij. Koning 
Klant moet echt iets te zeggen 
krijgen, moet meer invloed op 
de voor hem/haar bedoelde 
gezondheidszorg kunnen uit-
oefenen, vindt de overheid. 
Daarom staat een flink aantal 
beleidsvoornemens op het 
programma. Zo zal de pa-
tiënt/consument meer keuze-
vrijheid worden geboden met 
betrekking tot de ziektekos-
tenverzekering en zal de pa-
tiëntenvoorlichting op een 
hoger plan worden gebracht. 
Verder wil hij patiëntenclubs 
tot samenwerking stimuleren 
en het vergroten van hun des-
kundigheid bevorderen. Ook 
wil hij het klachtrecht verbete-
ren. Op termijn zal overigens 
de patiëntenbeweging structu-
reel moeten worden gefinan-
cierd uit de rijksbegroting of 
uit de premiegelden. 

Informatiekoppeling 
De Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie te Amster-
dam is weinig gecharmeerd 
van een plan van de organisa-
tie van apothekers KNMP. Deze 
organisatie wil lijsten met 
namen van risicopatiënten 
voor griep van apothekers 
naar huisartsen gaan doorge-
ven. De KNMP heeft een com-
puterprogramma ontwikkeld, 
waarmee op basis van het ge-
bruik van geneesmiddelen ri-
sicogroepen geselecteerd 
kunnen worden. Hierbij denkt 
de KNMP aan nier-,hart-, dia-
betes- en cara-patiënten. Als 
deze selectie wordt doorgege- 
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Stad 
Et 

Land 

Visiteclub 
Vergrijzing en vereenzaming 
zijn twee verschijnselen, die 
veel met elkaar te maken 
hebben. Op initiatief van 
maatschappelijk werkster 
Hilda van de Wagen wil het 
verzorgingshuis van Humani-
tas in Hengelo zelfstandig 
wonende ouderen nu de ge-
legenheid bieden op een 
vaste plek en tijd bij elkaar 
'op visite te gaan. Een gezel-
lige huiskamer van het ver-
zorgingstehuis aan de Hen-
gelose Hennepstraat staat 
daar wekelijks een hele dag 
voor open. De bezoekers 
kunnen er de hele dag door-
brengen en ook gebruik 
maken van voorzieningen 
zoals het restaurant, de gym-
zaal, de kapsalon etc. Ook 
aan de gezellige vrijetijds-
activiteiten in het huis kunnen 
ze meedoen. Gastvrouwen 
van Humanitas begeleiden 
de visiteclub, die ruimte 
biedt aan tien tot twaalf deel-
nemers.  

Ouderen & Huisdieren 
Vrijdag 26 maart 1993 orga-
niseert de mede door Huma-
nitas in het leven geroepen 
Landelijke Commissie Oude-
ren en hun Huisdieren 
(LCOH) een contact-informa-
tiebijeenkomst in wegrestau-
rant 'Afslag De Meern' in De 
Meern bij Utrecht. 
Wie binnen Humanitas actief 
met het onderwerp ouderen 
& huisdieren aan de gang wil 
is van harte welkom. Wel 
graag tijdig, bij voorkeur 
voor 1 januari) opgeven bij 
het secretariaat van de 
LCOH, Prins Johan Frisostraat 
7, 3466 LZ te Waarder. Wie 
zich opgeeft ontvangt een 
agenda, een routebeschrij-
ving en de recent verschenen 
brochure 'Ouderen en hun 
huisdieren'. Aan deelname 
zijn beperkte verzend- en ad-
ministratiekosten verbonden. 

Derde prijs 
Niet alleen de naam van Hu-
manitas klinkt goed, maar 
ook het koor. Dat is weer 

Tentoonstelling Hobby 'TO 
De tweejaarlijkse tentoon-
stelling Hobby '70 in de 
Hoogeveense Tamboer heeft 
opnieuw meer dan tiendui-
zend bezoekers. 
Deze 'drukst bezochte bij-
eenkomst van Humanitas' 
kent 22 deelnemendevereni-
gingen van hobbyisten, 48 
demonstraties (waaronder 
veel zang en dans) en een 
groot aantal individuele deel-
nemers uit binnen- en buiten-
land. 
Onder de laatsten een foto-
club met 22 zeer fraaie inzen-
dingen uit Rusland en een de- 

eens bewezen met het beha-
len van een derde prijs in het 
Nederlands door het Ge-
mengd ouderenkoor van Hu-
manitas uit Beverwijk. Extra 
glans krijgt deze prijs omdat 
het koor op uitdrukkelijk ver-
zoek van dirigent Frans Kocx 
optrad in de categorie 'vier-
stemmig' in plaats van de 
lichtere categorie 'driestem-
mig'. 

Boerderijproject 
In samenwerking met de 
Stichting Boog vraagt de 
Stichting Verstandelijk Ge-
handicaptenzorg Humanitas 
medewerking van de provin-
cie Gelderland voor een 
uniek experiment: een boer-
derij, waar zwaar verstande-
lijk gehandicapten op zinvol-
le wijze kunnen wonen èn 
werken. Volgens de opzet 
van het plan kunnen op de 
boerderij onder professione-
le begeleiding 16 gehandi-
capten wonen en in totaal 24 
werken Beide organisaties 
mikken op een start in 1994. 

weer veel bezoekers 
legatie uit Martin, de Tsjecho-
Slowaakse zusterstad van 
Hoogeveen. 
Veel bekijks trokken ook een 
miniatuurcircus compleet met 
kermis en winterverblijven, 
de voor het eerst aanwezige 
Fisher Technik-club en als 
klapstuk het Winterpanorama 
van de Floriade met de meest 
fantastische poppen, beroe-
pen, huisjes etc. 

De zalen voor de volgende 
Hobby '70 zijn ook al weer be-
sproken, voor de eerste week 
van november 1995. 

ven aan huisartsen, zouden 
deze hun patiënten kunnen op-
roepen voor een griepprik. 
Een woordvoerder van de 
Stichting Waakzaamheid Per-
soonsregistratie ziet een ge-
vaarlijke kant aan deze opzet, 
want feitelijk worden op basis 
van medicijngebruik patiën-
tengroepen geprofileerd. Nu 
gaat het om griep, maar een 
volgende keer om iets anders. 
Voor we het weten zijn geprofi-
leerde patiëntengroepen 
prima informatie voor com-
merciële doeleinden. Bijvoor-
beeld om er bepaalde genees-
middelen aan te slijten, aldus 
de Stichting. Het Landelijk Pa-
tiënten/Consumenten Platform 
is met de Stichting Waakzaam-
heid in overleg om tot een ade-
quate reactie te komen. Overi-
gens ziet deze laatste organisa-
tie ook voordelen in het belang 
voor patiënten van op medi-
cijngebruik geprofileerde pa-
tiëntengroepen. Mensen kun-
nen bij calamiteiten tijdig wor-
den gewaarschuwd. 

Jongerenraad 
Vorig jaar zette het Ministerie 
van WVC fors het mes in de 
subsidietoezeggingen aan di-
verse jongerenorganisaties. 
Bij gebrek aan een koepel van 
jongerenorganisaties kon men 
niet even snel een vuist maken. 
Dit tekort aan samenhang en 
samenwerking tussen jonge-
renorganisaties die hen vorig 
jaar tegenover de overheid 
machteloos maakten, is de 
reden tot een initiatief van een 
aantal organisaties om tot de 
oprichting van een Nationale 
Jongerenraad te komen. Een 
dergelijke Raad zou twee 
hoofdtaken moeten krijgen, te 
weten het bewerkstelligen van 
meer samenwerking tussen de 
diverse organisaties en het ge-
zamenlijk optreden naar de 
overheid. 

Asielzoekers 
Over het aantal in ons land 
asielzoekende vluchtelingen 
komen zo nu en dan de meest 
fantastische aantallen uit de 
bus. Maar voor fantasie kopen 
we niets. Tijd om zaken in 
reëel perspectief te plaatsen. 
Volgens het Ministerie van Jus-
titie vroegen dit jaar tot en met 
september 12.848 personen in 
ons land asiel aan. Iets minder 
dan in dezelfde periode in 
1991,     toen het in de eerste 
negen maanden ging om in to-
taal 14.944 personen. Niet ver-
bazingwekkend is dat de aan-
vragen de laatste tijd vooral 
van mensen uit het voormalige 
Joegoslavie komen. 



Marcel Zwamberg is direc-
teur van het Landelijk Bu-
reau Racismebestrijding 
(LBR) 

Racisme, ome. °. richt 
de sarnerleving 
'Toen de Centrumpartij begin jaren 
tachtig in Lelystad in de gemeenteraad 
was gekozen, kwam er een discussie op 
gang over racismebestrijding. Moest de 
Centrumpartij wel of niet worden verbo-
den? Wat mij nog altijd bijstaat is een 
zwarte vrouw die zich in de discussie 
mengde. "Jullie praten over wel of geen 
verbod op racistische partijen", zei zij. 
"Maar jullie realiseren je niet hoe be-
dreigend racisme is voor ons donkere 
mensen, vooral als de overheid niet 
openlijk partij kiest voor de slacht-
offers." 
Racisme is voor mensen die het aangaat 
net zo bedreigend als voor een oude 
vrouw in een grote stad het roven van 
haar handtas. In de discussie over racis-
me en extreem-rechts geweld hoort het 
recht van veiligheid van slachtoffers het 
uitgangspunt te zijn. Maar veel mensen 
kijken vaker naar de achtergrond van 
racisme en het daaruit voortvloeiend 
geweld. 
Rechts-extremisme is niet zonder gevaar. 
Spanningen tussen allochtonen en au-
tochtonen kunnen gemakkelijk oplopen. 
Nu al hoor je berichten uit Duitsland dat 
de Turkse gemeenschap zich aan het be-
wapenen is na de moord op drie Turkse 
vrouwen. Ik hoop dat dit niet meer is dan 
een eerste emotionele reactie. Maar toch 
een begrijpelijke reactie als de overheid 
niets doet om de veiligheid van deze 
mensen te waarborgen. 
In Nederland zijn wettelijke instrumenten 
tegen racisme. Maar dat wil niet zeggen 
dat racisme of extreem-rechts geweld 
zich niet bij ons zullen voordoen. Racis-
me houdt niet op bij de grens bij Lobith. 
Racistisch geweld roept twee reacties op 
die tegenstrijdig zijn aan elkaar. De eer-
ste is een tegenreactie op het geweld. 
Mensen willen dat niet zomaar toestaan 
in hun samenleving. Maar tegelijk menen 
veel van diezelfde mensen dat buitenlan-
ders problemen veroorzaken. Zij tonen 
teveel begrip voor het vertalen van on-
lustgevoelens in geweld. 
Die gevoelens zijn ongrijpbaar en moei-
lijk hard te maken. Het is heel gemakke-
lijk om buitenlanders verantwoordelijk 
te stellen voor moeilijkheden, ongeacht 
of zij de werkelijke oorzaak zijn. De 
roep van politici om harder optreden 
tegen illegalen is een bewijs van onver- 

mogen. Zij kunnen de problemen niet 
meer aan en roepen daarom maar om 
hardere maatregelen. Dat is stemming-
makerij die vaak optreedt in een crisis-
situatie. 
Het is juist de overheid die in zulke situ-
aties de norm moet stellen. Je kunt veel 
bezwaren aanvoeren tegen het invoeren 
van wetgeving tegen discriminatie. Op 
zich lost het namelijk niets op. Minstens 
zo belangrijk als de invoering is de toe-
passing van de wet. Daarom hebben wij 
als LBR samen met andere organisaties 
tegen racisme gesteld dat de uiteenlo-
pende wetgeving tegen rassendiscrimi-
natie in de verschillende lidstaten van 
de EG, op één lijn gebracht moeten wor-
den. Zo is bijvoorbeeld in Spanje bijna 
helemaal geen wetgeving op dit gebied. 
Spanjaarden menen dat er in hun land 
niet wordt gediscrimineerd. Maar dat is 
natuurlijk niet waar. Er moet een duide-
lijk stelsel van normen en waarden 
komen in Europa. De tijd van vrijblijven-
de verklaringen is voorbij. 
Een goede maatregel in het civielrecht 
zou de omgekeerde bewijslast kunnen 
zijn. Dat maakt het voor mensen die zich 
gediscrimineerd voelen, gemakkelijker 
om naar de rechter te stappen. Bijvoor-
beeld voor een werknemer van buiten-
landse afkomst die wordt gepasseerd 
voor promotie, hoewel zijn kwalificaties 
goed zijn. Als blijkt dat in dezelfde orga-
nisatie meer allochtonen onder dezelfde 
omstandigheden worden gepasseerd, 
kan de rechter stellen dat er een ver-
moeden is van discriminatie. Dan is het 
aan de desbetreffende organisatie om 
dat vermoeden te weerleggen. 
Positieve actieplannen geven potentiële 
slachtoffers van racisme het gevoel dat 
de samenleving achter hen staat. Onder 
zulke omstandigheden worden mogelij-
ke daders van racisme aangepakt. Zo 
kunnen excessen worden voorkomen. 
Dat ontslaat burgers niet van hun verant-
woordellijkheid. Toen onlangs een neo-
nazi een Somalische asielzoeker in de 
trein mishandelde, werd het slachtoffer 
door omstanders ontzet. Dat is een 
hoopvol teken. Artikel 1 van onze 
grondwet bevat een verbod op discrimi-
natie. Handhaving van dat verbod is in 
ieders belang. Anders wordt onze hele 
samenleving aangetast.' 
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