
-... 
! 
.f 

,,,,. . 	
:.,''.., 

	

..dtár, 	Nivr;;,;,,k'rt fl- 

	

.4--- ,, 	u 	 'r!  

; 	k-4 l_i ;IA A .•2  '  ,,,, 'f' 	f: V, 	k 

.7) 

1 CL. ` 030,  



Í. 

r- 
\ 	/ 	• 

/./ 

krijg? 
voortaan 

Vcoluz Mens 
TED tIc  Mens 

e s pee graag. at 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

js voor de spelende volwasc 	delen, 

Tot nu toe werd 
alleen aan leden en 
donateurs Van Mens Tot 
Mens toegestuurd. Niet 
terecht vinden veel afde-
lingen en ook het hoofd-
bestuur van Humanitas. 
Het is van groot belang 
dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden 
van alle activiteiten en 
nieuws van Humanitas. 
Daarom is besloten Van 
Mexis Tot Mens aan alle  

vrijwilligers toe te zenden. 
Elke afdeling van Humanitas 
krijgt binnenkort formulie-
ren opgestuurd waarop 
namen en adressen van vrij-
willigers kunnen worden 
ingevuld. Alle vrijwilligers 
zullen dan zo spoedig moge-_ 
lijk in het lezersbestand wor_ 
den opgenomen. 

Voor meer informatie 
redactie Van Mens 
Tot Mens 44  020.5231100 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst 

verlening en samenlevingsopbouw. 

Aanhoudende voorspoed 

Het gaat onverminderd goed met Nederland 

BV. De economie groeit maar door en de banen-

machine draait op volle toeren. Wat hebben wij 

nog te klagen, zo denkt menigeen. Iedereen 

plukt immers de vruchten van de voorspoed. 

Natuurlijk, nog steeds zijn er 300.000 werklo-

zen in Nederland, onder wie veel langdurig 

werklozen, ouderen, bijstandsmoeders en al-

lochtonen die moeite hebben met de Neder-

landse taal. Dat leidt tot tegenstrijdige situ-

aties. Aan de ene kant zie je mensen die geen 

baan kunnen krijgen, terwijl aan de andere 

kant bedrijven niet weten waar zij hun perso-

neel vandaan moeten halen. Veel mensen heb-

ben daar een oordeel over. Het zal wel aan die 

werklozen zelf liggen dat zij de vele kansen niet 

grijpen die er vandaag de dag liggen, zo hoor ik 

wel eens. Het is een gemakzuchtig oordeel, 

want je denkt niet verder dan je eerste, impul-

sieve ingeving. Mensen die dit soort opvattin-

gen huldigen, geven aan weinig affiniteit te 

hebben met mensen die in een achterstandsi-

tuatie zijn geraakt. Het is een misvatting om te 

denken dat mensen die niet in staat zijn om ge-

boden kansen te grijpen, daar zelf de volledige 

verantwoordelijkheid 

voor dragen. Mensen 

die in de samenleving 

langs de kant komen te 

staan, verliezen meer 

dan alleen hun werk of 

hun inkomen. Zij verlie-

zen ook de dagelijkse 

sociale contacten, hun 

vrienden en uiteindelijk 

ook een deel zingeving. 

Dat lot kan iedereen 

treffen. Hoe langer je de aansluiting bij het 

maatschappelijk verkeer mist, hoe moeilijker 

het is om weer aan te haken. Een oordeel daar-

over vellen is gemakkelijk. Productiever is het 

om mensen die langs de kant staan een steun-

tje in de rug te geven, zodat zij hun gevoel van 

eigenwaarde hervinden. Humanitas biedt deze 

helpende hand en de resultaten zijn ver-

bluffend. Mensen die dankzij de juiste begelei-

ding weer aansluiten bij het maatschappelijk 

verkeer, blijken juist heel sterk te zijn. Niet om-

dat zij zich afzetten tegen zwakkeren om zich 

heen, maar omdat zij kracht uit zichzelf putten. 

George Brouwer 

voorzitter Humanitas 

4  Humanitas Nieuws 
De aids-hulperverlening in noord-Nederland is sterk 

verbeterd. 

6 	'Werk geeft structumv  aan 
je leven' 
Freek en André werken bij de Klussenbus in Breda. 

8 'Werken  aan  financiële 
onafhankelijkheid' 
Interview met fondsenwerver Jan van Huuksloot. 

10 Integratie als uitdaging 
De multiculturele samenleving krijgt steeds meerge-

stalte. maar er is nog een lange weg te gaan. 

12  Dagboek van een vrijwilliger 
Corrie Keizer verkoopt eerlijke producten uit de 

Derde Wereld. 

13  Zusters 
Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas. 

14  Het  Moment 
Leren praten over dood en rouw. 

15 Afdeling: Monnickendam 
Humanitas weet van geen ophouden. 

16  Agenda 

17  Organisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18  Postbus 71 
Mr. Ton van den Brink beantwoordt vragen van lezers. 



Humanitas 
Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig 

Vrijwiligers kinderkampen 

ao De afdelingen van Humanitas in Noord-Holland, Utrecht en Fle-

voland zijn nog op zoek naar mensen die als vrijwillig begeleider 

een weekje mee willen op kinderkamp. De voorkeur gaat uit naar men-

sen in de leeftijd van 23 tot 30 jaar die mee willen in de eerste of de 

tweede week van augustus. Vooral de kinderen in de leeftijd van 12 

en 13 jaar hebben nog vrijwillige begeleiders nodig. De kinderen zijn 

aangemeld op advies van instellingen voor de jeugdhulpverlening. Op 

school of thuis hebben de desbetreffende jongeren het vaak moeilijk. 

Normaal gaan zij nooit met vakantie, vandaar dat het kinderkamp van 

Humanitas een mogelijkheid is om in een andere omgeving tot rust te 

komen. Inlichtingen Humanitas, district Noordwest, telefoon 020 • 

305 1133. 

aan aids. Bij het Hiv/Aids Steunpunt zijn vijf-

tien vrijwilligers actief die aids-patiënten in 

het noorden van het land bijstaan. Dat is hard 

nodig. want veel aids-patiënten komen door 

hun ziekte in een sociaal isolement. Vele dur-

ven niet aan vrienden of familie te ver tellen 

dat zij seropositief zijn of lijden aan aids. 

Soms keert de omgeving zich van hen af zodra 

de ziekte aan het licht komt. Vrijwilligers staan 

aids-patienten hij met raad en daad. De bete-

re medicinale behandeling van de ziekte heeft 

gevolgen voor de vrijwilligers of buddys, zoals 

ze in de aids-hulpverlening worden genoemd. 

Was de duur van de vrijwilligershulp vroeger 

tijdelijk, nu gaan buddy's verbintenissen aan 

voor jaren. 

Thuisdierenve[rzorging 
Amersfoort 

•
Het project Thuisdierenverzorging van 

Humanitas in Amersfoort is op zoek 

naar mede-codirdinatoren. Het project valt on-

der de afdeling Eemland. Vrijwilligers van Hu-

manitas verzorgen op aanvraag huisdieren 

van mensen die daar wegens omstandighe-

den onvoldoende zelf aan toe komen. De coor-

dinatie is momenteel in handen van Regina 

Delahaye. Wie interesse heeft in het project 

Thuisdierenverzorging kan contact opnemen 

met haar. Humanitas Eemland is eveneens op 

zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien 

met het project Vriendschappelijk Huisbe-

zoek. Wie daaraan mee wil doen kan contact 

opnemen met coordinator D. Kloosterboer. In 

beide gevallen kan worden gebeld naar tele-

foonnummer 033.479 0840. 

Humanitas in Amersfoort is gevestigd op 

de Heiligenbergerweg 36, 3816 AK in Amers-

foort. 

Nieuwe projecten in 
Den Helden' 

•
De afdeling Den Helder van Humanitas 

is in de race voor een project Home-

Start, waarbij vrijwilligers gezinnen met jonge 

kinderen ondersteunen. Ook komt in de ha-

venstad mogelijk een project Activerend Huis-

bezoek. Daarbij bieden vrijwilligers ouderen 

individuele begeleiding met als doel hen te 

motiveren deel te nemen aan activiteiten bui-

ten de deur. 

De afdeling Den Helder is sinds kort actief 

op het gebied van de vrijwillige thuiszorg. 

Daarbij bieden ongeveer vijftig vrijwilligers 

steun aan mensen die hulp verlenen aan zie-

ke of anderszins hulpbehoevende familiele-

den of kennissen. Humanitas in Den Helder 

denkt geen gebrek te hebben aan vrijwilligers 

die zich voor de projecten willen inzetten. Ook 

jongeren willen graag in actie komen voor hun  

medemens. denkt coordinatrice Karin Hof-

land, een reactie op de individualisering van 

de samenleving. 

Aids-hulpverlening 
in het noorden 

•
Sinds Humanitas in de drie noordelijke 

provincies een buddyproject begon en 

het Hiv/Aids Steunpunt opzette, is de aids-

hulpverlening daar sterk verbeterd. Het zie-

kenhuis, de verslavingszorg en andere thuis-

organisaties zijn nauwer met elkaar gaan 

samenwerken. In Groningen, Drenthe en 

Friesland is bij 153 mensen aids geconsta-

teerd. In heel Nederland lijden 4630 mensen 

Opvdng aan hu 
UtreEht 

wo 

•
rke Stichting Kinderopvang Humani-

tas begint deze zomer in Utrecht met 

kinderopvang aan huis. De opvangouders 

komen in het kader van het project Opvang 

aan huis bij de kinderen thuis om  23óp 
hen te passen. Het is de bedoeling dat uit-

sluitend alleenstaande moeders die weer 

aan het werk willen gaan of die een oplei-

ding willen volgen, van deze mogelijkheid 

gebruik maken. De opvangouders worden 

geworven onder langdurig werklozen. Zij 

zijn met behulp van subsidie (Melkert-

baan) opvangouder geworden. Deze vorm 

van kinderopvang is zowel voor Utrecht als 

voor Humanitas nieuw. De moeders wer-

ken doorgaans geen volledige werkweek. 

De opvangouders, die 23 jaar of ouderzijn, 

krijgen een opleiding van de Stichting Kin-

deropvang Humanitas. De alleenstaande 

ouders krijgen subsidie om de oppas aan 

huis te kunnen betalen. Vinden zij een 

baan, dan mogen zij nog een jaar gebruik 

maken van het project. 

Foto's in Hengelo 

•
Ook in juli is de nieuwe expositie van de 

Hengelose Amateur Fotografen nog te 

bezichtigen in het zorgcentrum Humanitas in 

Hengelo. Het gaat om een foto-impressie. Da-

gelijks kunnen geïnteresseerden een kijkje ko-

men nemen van 10.00 tot 16.00 uur. Eerder 

was in de vitrine een poppencollectie te zien. 

vervaardigd door Rini Siebers en Esther Ke-

ijzer uit Almelo. De poppen zijn gemaakt van fi-

moklei. Het zorgcentrum Humanitas is geves-

tigd op Henneplaan 4. 

• Opvang aan huis kan een uitkomst zijn voor 

de werkende vrouw. 

van mens tot mens  0  NS 6 • juli 1998 



nint. Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Handleiding vluchtelingen-
vro tij wen 

•
Op 26 juni is in Groningen de handleiding 

'Van geen Wijken Weten' gepresenteerd. 

De handleiding gaat onder meer in op de achter-

gronden van vluchtelingenvrouwen, doel en be-

tekenis van sociaal-culturele activiteiten voor 

vluchtelingenvrouwen. een stappenplan voor 

het opzetten van vluchtelingenvrouwenwerk. 

aspecten van intercultureel werken, organisa-

torische aspecten en samenwerking. De hand-

leiding is tot stand gekomen door samenwer-

king tussen Humanitas Opvang Asielzoekers en 

Statushouders (HOAS), multicultureel vrouwen-

centrum Jasmijn en WING. Er wordt gebruik ge-

maakt van ervaringen uit de praktijk van zowel 

vrouwenwerksters als vluchtelingenvrouwen 

zelf. Ook wordt uitdrukkelijk aandacht besteed 

aan de plaats die het werken met vluchtelingen-

vrouwen inneemt: ten aanzien van het verplicht 

inburgeringstraject, toeleiding naar algemeen 

sociaal-cultureel werk en vrouwenwerk. Tijdens 

de presentatie werd de handleiding aangebo-

den aan mevrouw R. Jansen. gedeputeerde 

van de provincie en de heer W. Pattje. wethou-

der minderheden. Inlichtingen: Humanitas Gro-

ningen (Margriet van der Meij). telefoon 050 • 

312 0633.  

Voorne-Putten Rozenburg. Ook mensen uit 

Zeeland zijn welkom. Steun bij Rouw is in de re-

gio Rotterdam een samenwerkingsverband 

tussen Humanitas en het Humanistisch Ver-

bond. In de cursus komen de onderdelen om-

gaan met verlies, fasen van het rouwproces en 

het werken als vrijwilligeraan de orde. De cur-

sisten werken aan kennis, inzicht, vaardighe-

den en houding. De invulling van het program-

ma hangt in sterke mate af van de ervaringen 

de inbreng van de cursisten. Geïnteresseerden 

zijn welkom op de weekends van 29 en 30 au-

gustus en van 12 en 13 september. Het gaat 

om twee maal vijf aaneengesloten dagdelen. 

Bij de cursus is een overnachting in het confe-

rentiehotel Olaertsduyn in Rockanje inbegre-

pen. De eigen bijdrage per weekend bedraagt 

25 gulden. Meer informatie: Marianne Klop 

(Humanitas), tele- foon 010.425 0172 of 

Frans van Wijk (Humanistisch Verbond), tele-

foon 010 425 0102. Voor schriftelijke reac-

ties: Vereniging Humanitas district Zuidwest. 

Project Dienstverlening Rond Overlijden. t.a.v. 

Marianne Klop, Pieter de Hoochweg 110. 

3024 BH Rotterdam. Fax: 010 477 2658. 

Verstandelijk gehandicapten 
in Gouda 

j
Afgelopen voorjaar heeft Humanitas 

een nieuw appartementencomplex in 

Gouda geopend voor zestien mensen met een 

verstandelijke handicap. Het is de bedoeling 

dat de bewoners over een jaar nauwelijks nog 

zorg nodig zullen hebben. Hun begeleiding is 

erop gericht dat zij op termijn nagenoeg volle-

dig zelfstandig kunnen wonen. Zover is het 

echter nog niet. Humanitas DMH, een werk-

stichting van Humanitas voor mensen met 

een verstandelijke handicap, en de stichting 

Gemiva, een aanbieder van gehandicapten-

zorg in Gouda. zorgen voorlopig nog voor 24-

uurs opvang. Begeleiders houden permanent 

kantoor in het appartementencomplex. Maar 

deze hulp zal geleidelijk worden afgebouwd. 

Over een jaar zal er alleen nog hulp op af-

spraak zijn, bijvoorbeeld voor het regelen van 

financiën of andere alledaagse zaken. De ap-

partementen zijn voortgekomen uit een initia-

tief van de afdeling Midden-Holland van Hu-

manitas. Daarbij is samenwerking gezocht 

met Humanitas DMH, de stichting Gemiva en 

Woningstichting Het Volksbelang 

Humanitas in Platform 

i
Den Bosch 
aiik  Afgelopen voorjaar werd in Den 

Ilir Bosch de oprichting gevierd van de 

Vereniging Platform Maatschappelijke Op-

vang. Ook het Sociaal Pension Humanitas 

maakt deel uit van dit samenwerkingsver-

band van instellingen voor maatschappe-

lijke opvang. Het doel van het Platform is 

een betere afstemmingte krijgen van de 

beschikbare preventie, zorgen opvang in 

de provinciehoofdstad. De opening werd 

luister bijgezet door staatssecretaris Eri-

ka Terpstra van het ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur en wethouder 

R. Rottier. 

E  In Rotterdam kun-

nen vrijwilligers 

deelnemen aan een 

cursus Steun bij 

Rouw. 
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Cursus Steun bij Rouw 
in Rotterdam 

•
Vrijwilligers uit Rotterdam en omstreken 

die Steun bij Rouw willen gaan geven. 

kunnen in augustus en september gedurende 

twee weekends een cursus daarvoor volgen. 

Het gaat om een initiatief van het project 

Dienstverlening Rond Overlijden in de regio 

Rotterdam. Deze bestrijkt de werkgebieden 

van Rotterdam. Schiedam. Vlaardingen. Maas 

sluis. Hoekse Waard . Zwijndrecht en de regio 

Vacaturebank in Barendrecht 

oio
De afdeling Midden-Holland is een samenwerkingsverband aange-

gaan met de kersverse Vrijwilligers Vacaturebank in Barendrecht. 

Deze zag afgelopen voorjaar het licht in aanwezigheid van wethouder Ver-

maat van de Zuid-Hollandse gemeente. De vacaturebank bemiddelt tus-

sen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die met vrij-

willigers werken. zoals Humanitas. De vacaturebank heeft ook een 

samenwerkingsverband met de gemeentelijke sociale dienst. Mensen 

die moeilijk bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt, worden in contact ge-

bracht met de Vrijwilligers Vacaturebank, zodat zij mogelijk als vrijwillige' 

werkervaring kunnen opdoen. Maar liefst 32 organisaties hebben hun 

vacatures gemeld. 

van mens tot mens  0  NR. 6 •  1111i 1998 



nitas om langdurig werkloze 

te laten opdoen. Daarmee her-

werkritme en een nieuw gevoel 

tzijn. 'Werk is zo belangrijk voor 

weet je pas als je zonder komt 
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OPSTAPJE 

BAMBER DELVER 

'WIJ WETEN WAT HET is om van een uitke-
ring te leven en dan heb ik het niet over het 
geld', zegt André Verkooijen (35). 'Als je in 

een uitkeringssituatie zit, een werkloos-
heidsuitkering of de \vwo, voel je je bui-

tenspel gezet. Je doet niet mee. Iedereen 
heeft werk, zo lijkt het, en jij niet. Dat is 

geen goed gevoel, dat kan ik je wel vertel-
len. Als ik terugkijk kan ik nu zeggen dat ik 
er beter uit ben gekomen dan wanneer ik 
gewoon al die tijd zou hebben doorge-
werkt. Er heeft voor mij toch wel een posi-
tieve kant aan de werkloosheidsperiode 
gezeten. Ik heb de andere kant van de me-
daille gezien en heb mijzelf daardoor be-
ter leren kennen. Ik weet mij te redden als 
ik op mijzelf ben teruggeworpen. Want 
dat is wat er met je gebeurt als je geen 
baan hebt: je valt in een gat omdat je niet 
de wekker hoeft te zetten en op moet 

staan. Werk betekent structuur in je le-
ven: op een bepaalde tijd op, op bepaalde 
tijden aan de slag en dan weer naar huis. 

Werk is zo belangrijk voor een mens, dat 
weet je pas als je zonder komt te zitten.' 

Sinds ongeveer anderhalf jaar werkt 
André Verkooijen samen met Freek van 
Dongen (27) als zogenaamde Melkertier 
bij de Bredase Klussenbus. Dat is een 
project van Humanitas. Met subsidie 

worden langdurig werklozen begeleid en 
in de gelegenheid gesteld om bij mensen 

thuis onderhoudsklussen te verrichten. 

Logische  stap 
Deze service is vooral bedoeld voor men-
sen die weinig geld hebben. De klusjes-

mannen van Humanitas doen op deze 

`Werk 
1 

7 7f)i  ,D L2 
Lif  

manier werkervaring op. Zij nemen weer 

deel aan het maatschappelijk verkeer, 

sociale isolatie wordt doorbroken en de 

overgang naar volwaardig betaald werk 

wordt gemakkelijker. 

Freek volgde een technische opleiding 

waarna hij zijn diensttijd vervulde bij de 

luchtmacht. Daarna werd hij werkloos. 

André heeft 'van alles gedaan': veel ma-

gazijn- en administratief werk, waaron-

der een kantoorfunctie bij het zieken-

fonds. Door allerlei omstandigheden 

werd hij op een gegeven moment ook 
werkloos. 'Ik werkte al sinds enige tijd 

als vrijwilliger bij Humanitas', zegt 

André. 'Medewerking aan het project  

van de Klussenbus was eigenlijk een lo-

gische volgende stap. Voor mij persoon-

lijk is de Klussenbus een gouden greep. 

Ik houd ervan om met verschillende 

mensen te werken.' 

Ook voor Freek geldt dat de Klussen-

bus na een half jaar werkloosheid de 

juiste plek is voor een nieuwe start op de 

arbeidsmarkt. 'Je voelt je nutteloos om-

dat je geen plek hebt om je nuttig te ma-

ken, dat is wat er met je gebeurt als je 
geen werk hebt. 

Graag aan de slag 
Ik wilde graag aan de slag, maar er was 

niets voorhanden. Toen kwam het pro  

ject van Humanitas. Mij leek het wel wat. 

Ik heb niet voor niets de elektrotechni-

sche opleiding gedaan en ik vind het 

leuk om mensen om me heen te hebben.' 

Vijf dagen in de week gaan de twee 
mannen samen op pad om allerlei klus-

sen bij mensen thuis uit te voeren. 'Onze 

klussen variëren van het terugbrengen 

van een huis in de oude staat als mensen 
gaan verhuizen tot het indraaien van 

een peertje bij een ouder echtpaar', zegt 

Freek. 'Iedere dag is anders en dat maakt 
het werk juist zo leuk.' De Klussenbus 

voorziet in de leemte die de commerciële 

bedrijven en maatschappelijke organi-

saties niet vullen, zeggen de twee Of 

uan mens tot mens  0  NS 6 . juli 1998 
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li  Weerwerk Tegen Uitsluiting 

De Klussenbus is een van de projecten van 

programma Weerwerk tegen Uitsluiting. Dat 

is een initiatief van Humanitas om langdurig 

werklozen die in een sociaal isolement zitten 

of dreigen daarin te geraken, in te schakelen 

bij vrijwilligerswerk van Humanitas. Dat kan 

binnen de vereniging, maar ook in samenwer-

king met een van de werkstichtingen van Hu-

manitas of met andere instellingen. Het doel 

is om werklozen een kans te geven deel te ne-

men aan het maatschappelijk verkeer en te 

voorkomen dat zij sociaal geïsoleerd raken. 

Andere projecten van Weerwerk tegen Uitslui-

ting zijn Weerwerk-Gered Gereedschap in Am-

sterdam, waarbij gereedschap wordt opge-

knapt ten behoeve van ontwikkelingslanden, 

en het Individueel activeringsplan van het so-

ciaal pension in Den Bosch van Humanitas. 

Andere projecten zijn in voorbereiding. 

LL7717r)  
mensen hebben gewoonweg het geld 
niet en kunnen zich niet wenden tot een 
commercieel bedrijf. 'Humanitas is er 
voor iedereen, ook voor mensen die an-
ders nergens naar toe kunnen.' 

Eén klus herinneren de twee zich nog 
goed: 'We kregen een aanvraag van een 
vrouw die net was weggegaan bij haar 
man', vertelt André. 'Zij was door hem in 
elkaar geslagen en woonde pas op zich-
zelf.  

Geschenk uit de hemel 
Toen ze aangifte hij de politie deed, zag ze 
de folder van de Klussenbus bij het poli-
tiebureau liggen Die informatie kwam  

als een geschenk uit de hemel, want ze 
zag geen enkele mogelijkheid om haar 
nieuwe woning op te knappen.' 

'We merken dat mensen niet graag ie-
dere keer de handige buurman of de fa-
milie willen vragen', vult Freek aan. 'Dat 
schept een band van afhankelijkheid die 
ze niet willen. Wij komen en gaan weer.' 

D  Freek van Dongen: `Je voelt je nutteloos om-

dat je geen plek hebt om je nuttig te maken.' 

Voorlopig zitten Freek en André op hun 
plek, maar toch kijken zij uit naar nieuwe 
kansen. Freek kijkt elke week naar vaca-
tures in de krant. 'Er kan iets tussen zit-
ten voor mij', zegt hij. 'Ik denk dat ik dan 
een voorsprong heb op werklozen die 
thuis hebben gezeten. Ik heb er toch een 
werkperiode op zitten en ik heb mijn 
werk elke dag kunnen bijhouden. Wat ik 
graag zou willen? In ieder geval iets dat 
op de Klussenbus lijkt: technisch bezig 
zijn en met mensen werken.' 

Ook André kijkt rond naar een nieuwe 
baan. 'Natuurlijk is werken op de bus niet 
een baan die je je hele leven blijft doen. 
We verdienen zo'n tweehonderd gulden 
per maand meer dan een uitkering. 

COC rdlenste 
Ik kan nu tegen een nieuwe werkgever 
zeggen dat ik aan de slag ben gegaan en 
niet thuis heb zitten duimen draaien 
toen ik werkloos was. Dat is voor ons de 
grootste verdienste van een project als 
de Klussenbus. We beschouwen het als 
een opstapje naar een volgende kans.' 

Hun ervaring bij de Klussenbus heeft 
hen een nieuw gevoel van zelfbewustzijn 
en eigenwaarde gegeven. Op een dag za-
gen ze eens een ander bedrijf aan het 
werk, vlakbij een karwei waar ze op dat 
moment mee bezig waren. 'Een busje met 
een man, druk pratend in zo'n mobiele 
telefoon', zegt André. 'Zijn baas of een 
klant belde, kennelijk om te vragen waar 
hij bleef. We keken er van een afstandje 
naar. Wij waren beter af, vonden wij. Niet 
dat jakkeren, de klus snel afwerken en op 
naar de volgende klant. Nee, wij besteden 
aandacht aan het werk en de mensen 
voor wie we het doen. We doen ons werk 
met aandacht en veel plezier. Als je zo 
kunt werken, dat is toch prachtig?' 
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JAN VAN 

kig kende ik veel onderwijzers en dus 
zijn wij begonnen met scholieren Na de 

collectes ontstonden de loterijen, zoals 

we die tegenwoordig kennen 
lk denk wel eens dat Humanitas on-

danks haar Indrukwekkende vetleden 

g ging Jan van Huisk-

racht met scholie-

voor Humanitas. Hij 

eester-fondsenwer-

iging en werd direc-

nsorloterij. In meer 

legde hij de basis 

'Ie onafhankelijkheid 

Onlangs ging hij met 

roeide uit tot 

BAMBER DELVER 

'Opeens  7 
di 	o 

'HUMANITAS WAS DE EERSTE organisatie 

die inzag dat loterijen financiële stabili-
teit voor een non-profitorganisatie kon-

den opleveren. Dus hebben wij loterijen 

opgezet. Later zijn er andere ideeën ge-
komen. Neem nu zo'n spel als Lingo. Ik 
keek naar het spelletje op de televisie. 
Het is heel populair, de kijkers kunnen 

meedoen. Misschien, zo dacht ik, kun-

nen kijkers meer doen dan slechts de 
woorden raden. Na lang nadenken zag ik 
opeens die ballen, dat beeld fascineerde 

mij. En toen wist ik het. Als men thuis een 
bingoformulier in handen heeft met de 
nummers die op de ballen staan, kan 
men een volle bingokaart halen. Het idee 

legde ik door aan de producenten van 
Lingo en men was enthousiast. Het idee 
werd overgenomen. 

`Mijn ideeën  moesten. 

Humcmit9.s 

opleveren' 

Het uitgangspunt voor zo'n initiatief 

was hetzelfde als toen ik in de vijftiger 
jaren begon. Humanitas moest eigen 

sponsors hebben om financieel sterker 
te worden. Zo'n Lingo-bingo levert Hu-

manitas geld op. 

Praat- en vraaghuis 
Dat is nodig ook, want Humanitas heeft 
een rol te vervullen in de samenleving. 

Naam 
	 Jan van Huuksloot 

Leeftijd 	 66 

Woonplaats 	Rotterdam 

Beroep 
	

Directeur Sponsorlo- 
terij (gepensioneerd) 

Bijzonderheden 	Meester-fondsen- 
werver van 
Humanitas  

Een van de eerste acties die wij met 
Humanitas in Rotterdam hebben onder-

nomen, is het opzetten van een praat- en 

vraaghuis. Op de Binnenweg zetten wij 
een bouwkeet neer waar mensen met 
vragen terecht konden. Vragen over op-

voeding, ouder worden, gezondheid, al-
les waar zij in hun dagelijkse leven mee 

te maken hebben. Om de actie te lance-
ren vroegen wij de vARA-Ombudsman, 

Marcel van Dam, om mee te doen. Binnen 

de kortste keren stond er een rij van zo'n 
vijfhonderd mensen. Humanitas toonde 
aan weet van en gevoel voor datgene te 
hebben wat leeft onder de mensen. Dat is 
onze kracht, met beide benen middenin 
de samenleving staan. 

Eenenveertig jaar ben ik verbonden 

geweest aan Humanitas. In 1957 ben ik 

gevraagd door L.J. Dijkers, de grote man 

binnen het Rotterdamse Humanitas uit 

die tijd. Of ik fondsen wilde werven. Hu-

manitas was toen een organisatie die 
voor negentig procent werd gesubsi-

dieerd. Dat kunnen we ons nu niet meer 
voorstellen. Dijkers wilde ervoor waken 

dat de organisatie volledig afhankelijk 
werd van overheidsgeld. Hij besefte dat 

subsidies afhankelijkheid inhielden en 
dat subsidiegevers de geldkraan konden 

dichtdraaien. Negentig procent is na- 

tuurlijk ook ontzettend veel, maar des-
tijds leek alles bij de overheid gefinan- 

cierd te kunnen worden, mits we met een 
gedegen plan en begroting kwamen. Dij-

kers wilde eigen financiële bronnen aan-

boren, want tien procent van het geld 

moest Humanitas zelf vinden. 

lndvukwekkende verleden 
Dus moesten er fondsen, oftewel spon-

sors worden geworven. Ik zou het eerst 

twee maanden doen. Dat werden er zes 

en uiteindelijk ben ik tot voor kort dat 

werk blijven doen. De afspraak was en is 
altijd geweest dat mijn ideeën Humani-
tas geen cent zouden kosten, maar Hu-
manitas geld zouden opleveren. We zijn 
begonnen met collecteren. Mijn allereer 
ste taak was collectanten zoeken Geluk 
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te weinig laat zien waar zij voor staat en 
wat zij doet. Binnen Humanitas bestaat 

de filosofie dat men mensen wil onder-

steunen zodat ze het zelf weer kunnen. 

Mensen onafhankelijk maken. Deze fi-
losofie heeft mede als gevolg dat Huma  

eitas zich vaak te bescheiden opstelt, 

met te weinig gevoel voor eigenwaarde. 
Zij stelt niet zichzelf maar de mens cen-

traal. Daardoor drukt zij te weinig haar 

naam ergens op. Dat mag soms best een 

beetje anders. Er zijn zoveel goede idee- 

len% Hartein  tot Lingo-bingo 
Tot voor kort was Jan van Huuksloot di-

recteur van de Sponsorloterij, vlak voor-

dat de loterij werd verkocht aan de Natio-

nale Postcodeloterij. Vanaf 1957 tot 

1960 werkte hij als freelancer bij Fluma-

nitas Rotterdam, waarna hij een vaste 

aanstelling kreeg als fondsenwerver. In 

1972 ging hij zich ook bezighouden met 

de organisatie van landelijke loterijen. 

De rij ideeën die Van Huuksloot uitwerkte 

is schier oneindig: Humanitas Harte-

wens, de Humanitas Otototo, wervings-

acties voor nieuwe leden zoals Operatie 

Sneeuwbal en niet te vergeten zijn meest,  

recente vondst: Lingo-bingo, de mogelijk-

heid om thuis mee te spelen met het tv-

spel Lingo. In 1985 ontving Jan van 

Huuksloot van de gemeente Rotterdam 

de Erasmus-speld, een onderscheiding 

voor inwoners die zich verdienstelijk heb-

ben gemaakt voor stad. 

in Jan van Huuksloot: 'We moesten ervoor 

waken dat Humanitas volledig afhankelijk 

werd van overheidsgeld.' 

en door Humanitas bedacht en uitge-
voerd. Denk aan de telefoonketens voor 
onder andere de ouderen, daar zijn wij 
mee begonnen. Maar na een tijdje geeft 
de organisatie dit soort activiteiten uit 
handen en trekt zich terug. Dat vind ik 

jammer. Humanitas moet niet bang zijn 
zich te profileren en te laten zien wat 

het in huis heeft. 
Nooit ben ik met tegenzin naar mijn 

werk gegaan. Geen seconde. Humanitas 
gaf me de ruimte om ideeën te beden-
ken en uit te werken. Als een baas je alle 
mogelijkheden biedt en dus blijk geeft 

je te vertrouwen, ben je op je plek. Ik 

heb altijd kunnen ademhalen binnen 

Humanitas en ik heb altijd lekker ge-

functioneerd. Mijn ideeën kon ik kwijt 

en dat was eigenlijk het belangrijkste 

voor mij. Het is moeilijk om het werk na 

41 jaar van me af te schudden, dat besef 

ik best. Maar al dat werk is soms iets te 

veel van het goede geweest. Het kostte 

me haast de kop. Toch heb ik heb een 

geweldige tijd gehad, maar nu is het tijd 

voor onszelf. Nu is mijn huwelijk aan de 

beurt.' 
	

O 
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HUMANITAS IJVERT VOOR MULTICULTURELE SAMENLEVING 

Integra 

INTEGRATIE. SINDS ENKELE jaren hoort de-

ze term tot de rij de meest gebruikte 
woorden. De rellen in Amsterdam-West 

afgelopen voorjaar tussen Marokkaanse 

jongeren en politie en de actie van buurt-
bewoners in Venlo om asielzoekers te 

weren uit een flat, benadrukken hoe ur-

gent dit onderwerp is. Hoewel de eerste 

allochtonen zich reeds in de jaren vijftig 

vestigden, voerde de overheid pas vanaf 

begin jaren tachtig een minderhedenbe-

leid gericht op integratie. Sindsdien 

heerst er consensus dat 'nieuwe Neder-

landers' moeten integreren zodat span-

ningen tussen etnische groepen uitblij-

ven. Het beleid van de opeenvolgende 

kabinetten in de jaren tachtig stelde on-

derwijs centraal: door het volwassen-on-

derwijs, taalcursussen en het onderwijs 

in eigen taal en cultuur (oETc) aan kinde-

ren zou de integratie vanzelf gaan. Tege- 

lijkertijd hechtte de politiek veel belang 

aan de vorming van een 'buitenlanders 
zuil' - in navolging van de rooms-katho-
lieke, socialistische en protestantse zui-

len - als middel om de integratie van 
'nieuwe landgenoten' te bevorderen. 

In 1993 doet de overheid enkele onder-

zoeken naar de resultaten van het inte-
gratiebeleid. Het resultaat is onthutsend. 

Met de integratie van allochtonen gaat 
het bergafwaarts, zo blijkt. 

Geisoleevde ouderen 
Enkele voorbeelden: een scheidslijn tus-

sen scholen langs etnische lijnen, een 

toenemend crimineel gedrag onder Ma-
rokkaanse jongeren, veel geïsoleerde al-
lochtone ouderen en een onevenredig 
hoge werkloosheid onder allochtonen. 

De organisaties die de zuil van etnische 

minderheden zouden vormen, scoorden  

bovendien zwaar onvoldoende. Deze op 

elke etnische groep gerichte organisaties 
bleken onvoldoende te presteren, werk-

ten langs elkaar heen en waren vaak niet 

in staat de achterban te bereiken. Ze wer-

den opgeheven en hun taken werden 

overgenomen door de nieuwe Stichting 

Forum. Bij deze koerswijziging staat het 

bevorderen van arbeidsparticipatie cen-

traal; dit zou integratie makkelijker ma-
ken. Daarom initieert en financiert de 

overheid sindsdien allerlei projecten om 

de werkloosheid onder migranten te be-

strijden. Dit jaar voegde de overheid nog 

een integratiemiddel toe: het onderne-
merschap. Gemeenten worden finan-
cieel gesteund om allochtone starters te 

begeleiden en te trainen. 'Ondernemer-
schap is een uitstekend middel om te in-

tegreren', zegt Winston Kout, manager 

van Coloured Holland, een uitzendbu 
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• Integratie van 
migranten verloopt 
traag maar gestaag. 
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reau met veel allochtonen in het be-

stand. 'Het ondernemerschap bevordert 

het ontstaan van een middenklasse on-

der migranten. Toch zijn er enkele val-
kuilen. Allochtonen hebben nu eenmaal 

praktisch geen investeringskapitaal. Van 

banken krijgt men weinig medewerking 

want er bestaan veel vooroordelen ten 

opzichte van allochtone ondernemers. 

Kredietwaardigheid 
Medewerkers van banken maken vaak een 

negatieve inschatting van de kredietwaar-

digheid van deze groep ondernemers. 

Daarnaast missen allochtonen vaak het 

noodzakelijke netwerk van leveranciers, 
collega -ondernemers en dergelijke.' 

Maatschappelijke organisaties zoals 

Humanitas spelen een belangrijke rol bij 

de integratie, stelt Kout. 'Voor de integra-

tie van nieuwelingen is de weerspiegeling  

van de samenleving op alle maatschap-
pelijke functieniveaus erg belangrijk. Dit 
is nog niet vanzelfsprekend. Daarom is 

aandacht voor vertegenwoordiging van 

allochtonen in alle geledingen van maat-

schappelijke organisaties essentieel.' 
Humanitas bevordert dan ook de inte-

gratie van allochtonen, bijvoorbeeld door 

het bieden van taalcursussen en het in-
schakelen van asielzoekers bij vrijwilli-
gerswerk. Dit gebeurt vanuit de overwe-
ging dat iedereen, ongeacht afkomst of 

etnische achtergrond, deel moet kunnen 

uitmaken van de samenleving. Vanuit die 
gedachte is Humanitas betrokken bij het 
inburgeringstraject van de gemeente 

Groningen. Zo'n traject is een belangrijk 

nieuw instrument dat de overheid ge-
bruikt voor de integratie van nieuwko-

mers. Iedere vluchteling of persoon die in 

het kader van gezinshereniging in Neder-
land mag blijven, moet hieraan deelne-
men. De deelnemers krijgen een intensie-
ve cursus Nederlands en tegelijkertijd 
een cursus maatschappij-oriëntatie. 

'Het traject is zeker positief voor de inte-
gratie. Men leert nu sneller Nederlands en 

dankzij de cursus oriëntatie is men snel in-

geburgerd', zegt Henriëtte Oltdenbeuving, 

één van de coordinatoren van het project 

Humanitas Opvang Asielzoekers en Sta-

tushouders (HoAs). Vrijwilligers van Hu-
manitas versnellen de integratie. 

Duimen  draaien 
'Vrijwilligers vervullen een brugfunctie 

tussen de samenleving en de nieuwko-
mer', vervolgt Oltdenbeuving. 'Nieuwko-

mers worden door hen in netwerken -

sportverenigingen, scholen en andere 

maatschappelijke organisaties - geïntro-

duceerd. Zonder deze hulp zou het voor 

nieuwkomers veel moeilijker zijn om 
hiermee in contact te komen. Deze ini-

tiatieven zijn ook belangrijk voor hun ei-

genwaarde. De hele dag thuis duimen 

draaien is funest. Daarnaast oefenen 

nieuwkomers het Nederlands continu 

door de omgang met vrijwilligers.' 

Ondanks alle initiatieven blijft inte-

gratie een proces dat voortdurend aan 

spanning onderhevig lijkt. Vooral jonge 

allochtonen halen regelmatig het 

nieuws in verband met criminaliteit. Is 

dit een symptoom van een falend inte-
gratiebeleid? Filia Kramp, lid van het 

hoofdbestuur van Humanitas en direc-

teur van De Lindenhorst, een rijksinrich-

ting voor meisjes, moet diep zuchten bij  

deze vraag. 'Ik word een beetje moe van 
het zoeken naar het verband tussen on-
voldoende integratie van jeugdige al-

lochtonen en criminaliteit. Tien jaar ge-

leden waren voornamelijk Surinaamse 

jongeren en criminaliteit een thema. Te-

genwoordig spitst de discussie over 
jeugdcriminaliteit zich toe op Marok-

kaanse jongeren. 

Voorvechter 
Hoe dit te verklaren is en in hoeverre dit te 

maken heeft met de mate van integratie? 

Ik ben er zelf nog niet helemaal uit. In mijn 
visie is de ene nationaliteit of ethnische 
groep niet méér crimineel dan de andere.' 

Incidenten met Marokkaanse jonge-
ren betekenen niet dat integratie faalt. 

Wel is het een teken dat het doel nog niet 

is bereikt. Kramp benadrukt dat Huma-

nitas zich nog meer zou kunnen profile-

ren als voorvechter van integratie. 'Wij 
moeten nog duidelijker maken dat wij 
voor een open en multiculturele samen-

leving zijn', betoogt Kramp. 'Bijvoorbeeld 
door ons meer te mengen in maatschap-

pelijke discussies over illegalen, racisme 

en integratie. Op die manier worden wij 
meer zichtbaar, net als onze initiatieven 

voor de multiculturele samenleving. Q 

Humanitas voor integratie 
In zo'n twintig afdelingen dragen vrijwilligers bij aan inbur-

gering van allochtonen, bijvoorbeeld door het geven van 

taallessen of huiswerkbegeleiding. In Groningen betrekt 

Humanitas asielzoekers bij vrijwilligerswerk. In Noord-Bra-

bant organiseert Humanitas het multiculturele festival 

Humanitas Wereldwijd, dat van juni tot september plaats-

vindt in Goirle, Waalwijk, Dongen en Kaatsheuvel. In Gel-

derland participeert Humanitas in het migrantenproject 

van het Gelders Overleg Maatschappelijk Activeringswerk, 

ter bevordering van de arbedsparticipatie van migranten 

in Ede. In Den Haag werkt Humanitas mee aan dagopvang 

voor Turkse en Koerdische ouderen en is zij mede-organi-

sator van een gespreksgroep voor vrouwen uit voormalig 

Joegoslavië. De afdeling Midden-Holland bevordert de 

deelname van allochtone ouderen aan patiëntenplat-

forms en zorgoverleg. Het district Oost van Humanitas is 

mede-organisator van de cursus Op de Vlucht, bestemd 

voor mensen die asielzoekers ondersteunen. Voorvrijwilli-

gers organiseert district Oost de cursus Reageren op Voor-

oordelen. Humanitas in Rotterdam heeft Jouw Projekt, 

een initiatief voor allochtone jongeren en hun families. Vrij-

wiligers van de afdeling Deventer exploiteren ABAL, een 

winkel met producten uit de Derde Wereld. Afdeling En-

schede heeft de Kunst Derde Wereld-winkel. 
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Dagboek va  rlir  vrijwillig 

Zerfrie Keizer 
verkoop producten Derde Werf&cd 
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Corrie Keizer staat als één van 

de twintig vrijwilligers in de 

ABAL-winkel  van  Hu-

manitas in Deventer, 

die producten van klei-

ne ondernemers in  ont-

wikkelingslanden ver-

koopt. ABAL staat voor 

Afzet Bevordering Arti-

kelen Landen in ontwik-

keling. Met de  winst 

wordt kleinschalig onder-

nemerschap in ontwikke-

lingslanden ondersteund. 

Maandag 
Om i 3. 3o uur gaat de win-
kel open. Nadat we de kas-

sa hebben gecontroleerd, lopen we 
het rooster na om te zien wat er deze 
middag gedaan moet worden. Er staan 
altijd twee vrijwilligsters per dagdeel in 

de winkel, mede uit veiligheidsoverwe-
gingen. Als wij naar de achterkamer 

gaan, ontdekken we een tafel vol met in-
kopen die vorige week zijn gedaan. Dat 

betekent artikelen prijzen. Dat doen wij 

in de winkel, zodat we oog houden op de 
klanten. Een aantal producten kan me-
teen de winkel in, anderen kunnen wor-
den achtergehouden. 

Dinsdag 
Het regent pijpenstelen. Hopelijk laten 

onze klanten zich er niet van weerhou-

den bij ons langs te komen. We hebben 

een handig logboek waarin alle informa-

tie en andere weetjes over ABAL kunnen 

worden opgenomen en bijgehouden. Dat 

moet wel met zoveel mensen die de win-

keldiensten draaien. Ook al hebben we 
veel mensen, soms is het moeilijk de win-

kel open te houden. Mensen kunnen 

plotseling ziek worden, ze zijn op vakan- 

tie of krijgen bijvoor-

beeld familie over de 

vloer. Nieuwe gemotiveer- 

de collega's zijn daarom altijd welkom en 
gelukkig komen die ook. 

Weer of geen weer, de winkel weet 

men te vinden. Het wordt druk in de 
zaak. Een enthousiaste studente koopt 

een Peruaanse regenpijp, een muziek-

instrument dat gemaakt is van een cac-
tus. Een interessant instrument met een 

geheel eigen geschiedenis, net als zovele 
van onze producten. Het leukste van dit 

werk is het contact met de klanten. Een 

van onze vaste klanten is een tachtigjari-

ge man die altijd even langskomt in zijn 

rolstoel. Geboren en getogen in Deventer, 

vaak maken we een praatje in ons ver-

trouwde dialect. En natuurlijk drinken 

we koffie die wij zelf op de plank hebben 

staan. De winkel is gezellig. Maar het be-

langrijkste is onze doelstelling: het on-

dersteunen van ontwikkelingslanden 

door producten van plaatselijke kleine 
ondernemers te importeren en te verko-
pen. Een van de laatste klanten was een 
jonge vader die een leuk cadeautje voor 

zijn vrouw uitzocht. Zijn baby had een  

onmiskenbare poepluier. Misschien dat 
we luiers in huis kunnen 

halen als extra service. 
Het is bijna half zes, 

tijd om de kas op te ma-
ken. Het resultaat is, 
voor een doordeweekse 
en regenachtige dag, be-
paald niet slecht. We mo-
gen tevreden zijn. 

Donderdag 
Om r o.00 uur openen we 
traditiegetrouw de winkel. 

Meteen komen onze vaste 

klanten van de Hervormde 
Kerk te Voorst binnen. Kof-

fie, thee, honing en 
chocolade bestellen 
zij. Ook beeldjes, sie-
raden en speelgoed 
nemen ze mee. Dat 

verkopen ze op hun beurt weer 

door in de kerk. Het wordt alle-

maal in consignatie verkocht. 

We nemen samen de lijsten 

door zodat we kunnen zien wat zij wel of 
niet hebben verkocht.'Ttissendoor helpen 

we de klanten. 
Er zijn nieuwe inkopen gedaan bij on-

ze vaste importeur, Fair Trade. Inkopen 
doen is altijd een leuke bezigheid. Naast 

Fair Trade bezoeken we twee keer per 

jaar de beurs die wordt georganiseerd 

door de Wereldwinkels. Voor onze mooie 

ebbenhouten beelden en sculpturen 

hebben we een vast adres in Amerongen. 
Voor al onze producten geldt dat we let-

ten op hoe het is gemaakt. Dan bedoelen 

we niet alleen het product zelf. Onze arti-

kelen worden ingekocht op basis van een 

behoorlijk loon voor de maker. Van de op-

brengst betalen we onze vaste lasten. 

Een deel gaat jaarlijks naar een project 

van HIVOS, de Humanistische organisatie 

voor ontwikkelingssamenwerking. Dit 

jaar is al een bedrag van tienduizend gul-
den naar het project Butterfly Garden in 
Sri Lanka gegaan, waar door een jaren-

lange burgeroorlog getraumatiseerde 
kinderen worden behandeld En zo kan 

onze winkel bijdragen aan het ten goede 

veranderen van onze gezamenlijke we 

reld 
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Drs. Cor Schavemaker is e nieuwe 

voo itter van de Stichting Pedago-

isch Stu iecentrum Humanistisch Vor-

mings Onderwijs, PSC HVO,  nacht  Het 

studiecentrum bevordert het  HValin  het pri- 

mair, secundi en tertiair onderwijs. Le- 
.,.. 

vensbeschq elijke vorming vanuit het ge- 

dachtegoed vin het humanisme staat in 

het HVO centraal. Bijzondere aandacht 

wordt daarbij besteed aan normen en waar-

den. Cor Schavemaker is filosoof. Hij heeft 

vele jaren meegewerkt aan de invoering 

van filosofie op de Nederlandse scholen. 

Momenteel werkt hij ook bij de Liga van de 

Rechten van de Mens en is hij voorzitter 

van Tennisvereniging At Risk in Utrecht. 

lux  
ters Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas 

Omzet Hivos  groeit 

Q1

-; Onlangs verscheen het jaarverslag van 

Hivos, het humanistisch instituut voor 

ontwikkelingssamenwerking. Daarin staat dat 

de bestedingen van Hivos in Afrika. Azië en La-

tijns-Amerika in 1997 sterk zijn toegenomen. 

Hivos financierde de initiatieven van ruim 700 

partnerorganisaties in de Derde Wereld met 

bijna 90 miljoen gulden. Deze ontwikkeling was 

mogelijk omdat Hivos voor zijn werk aanzienlijk 

meer inkomsten verwierf uit fondsen van de 

Nederlandse overheid (met name het medefi-

nancieringsprogramma) en de Europese Unie. 

De totale inkomsten stegen met 26 procent tot 

ruim 96 miljoen gulden. De organisaties die 

steun ontvangen van Hivos, richten hun activi-

teiten op economie en krediet, kunst en cul-

tuur, vrouwen en ontwikkeling en mensenrech-

ten en Aids. Dat zijn de vijf speerpunten van 

Hivos. De nadruk ligt op steun aan lokale kre-

dietinstellingen: 45 procent van de leningen en 

deelnemingen. Hivos kon in 1997 3,8 miljoen 

gulden vrijmaken uit terugbetaalde kredieten 

en vrijgevallen garanties. Dit geld is weer be-

schikbaar voor nieuw krediet. Belangstellen-

den kunnen het jaarverslag 1997 en het over-

zicht Partnerorganisaties 1997 aanvragen bij 

Hivos (Jacqueline Schuiling), telefoon 070 

376 5500, e-mail j.schuiling@hivos.nl . 

Mensenrechten van vrouwen 

•
Het Humanistisch Overleg Mensenrech-

ten (HOM) en het Vrouwenberaad Ont-

wikkelingssamenwerking (Vb0s) coordineren 

in 1998 in Nederland de internationale cam-

pagne voor mensenrechten van vrouwen. Dit is 

een initiatief om duidelijk te maken dat de toe-

zeggingen om de mensenrechten te respecte-

ren op papier interessant zijn, maar onvol-

doende hebben geleid tot daadwerkelijke  

Belangstellenden die op de hoogte gehouden 

willen worden van de campagne of willen deel-

nemen kunnen zich aanmelden bij: HOM, 

'Vrouwencampagne', postbus 114, 3500 AC 

Utrecht, telefoon 030 • 33 40 27, e-mail 

hom@euronet.nl  

1/19 n een  zeefdruk 

4,0 
 Op de internetsite www.human.n1/ steun-

fonds van het Steunfonds Humanisme 

staat een prijsvraag waarmee een zeefdruk ge-

wonnen kan worden. Handige puzzelaars ma-

ken kans op een fraaie zeefdruk. getiteld De 

Dialoog, exclusief ontworpen door beeldend 

kunstenaar Kees Salentijn ter gelegenheid van 

het 40-jarig bestaan van het Steunfonds Huma-

nisme. Inlichtingen: Humanistisch Verbond 

(Hanneke van Wijk), telefoon 020 521 9037. 

Massiv 

oio
In juli zendt de Humanistische Omroep 

iedere woensdag Massiv uit, een veer-

tig minuten durend programma dat confron-

teert, uitdaagt en vermaakt. Gastheer en spil 

van het programma is Guilly Koster. Willekeu-

rige Nederlanders, uit verschillende sociale 

en culturele lagen van de samenleving, geven 

hun visie op het thema of de gast(en). 

In ieder programma treedt een muzikant. 

dichter, dansgroep of cabaretier op en rapper 

MC Sranang leidt het thema in. De thema's 

zijn 8juli: Het schoonheidsideaal: Hoe nor-

maal is ideaal? 15 juli: Istanbul en Casablan-

ca aan de Amstel: 22 juli: Mannenemancipa-

tie. Massiv wordt uitgezonden op Nederland 1 

om 22.05-22.45 uur. De uitzendingen wor-

den herhaald op de eerstvolgende zaterdag 

om 10.04-10.44 uur. 

• Cor Schavemaker, de nieuwe voorzitter 

van de Stichting Pedagogisch Studiecen-

trum Humanistisch Vormings Onderwijs. 

Kids Site 
De website Circus Heibel en de Rechten van het Kind is de nieuwe edu- 

catieve internet website van het Pedagogisch Studiecentrum HVO. De 

site richt zich op kinderen in de leeftijd van de onderbouw van de basisschool 

en de basisvorming. Het zit vol Java applicaties om een speelse en interactie-

ve site te krijgen waardoor leerlingen spelenderwijs leren wat kinderrechten 

voor henzelf en anderen kunnen betekenen. Naast de voorstellingen van het 

circus met spelletjes. puzzels en educatieve elementen, biedt de site een 

prijsvraag, een speurtocht en een complete Kids Site waar thema's, informa-

tie en een post over kinderrechten zijn gehuisvest. De site is te vinden op 

www.hvo.nl  als onderdeel van de nieuwe site van het Humanistisch Vormings-

onderwijs (HVO), kijken bij KIDA. De kinderrechten site is ook op diskette ver-

krijgbaar. Inlichtingen: PSC HVO, telefoon 030 • 234 1700, e-mail psc@hvo.nl  

verbetering van de situatie van vrouwen we-

reldwijd. Het doel van de campagne is mensen 

te informeren en de dialoog aan te gaan over 

mensenrechten van vrouwen. Ook moet de 

campagne overheden en maatschappelijke or-

ganisaties bewegen tot het nemen van concre-

te maatregelen ter versterking van de positie 

van vrouwen. óók in Nederland. Na vijftigjaar 

Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens (UVRM. 1948-1998) is het nog steeds 

niet vanzelfsprekend dat vrouwen, in alle cultu-

ren, aanspraak kunnen maken op erkenning 

en bescherming van hun mensenrechten. In-

houdelijke speerpunten van de campagne in 

Nederland: sociaal-economische situatie van 

vrouwen: geweld tegen vrouwen. 

Enkele onderdelen van de campagne zijn: 

Map met achtergrondinformatie, kaartenac-

tie. poster, aanbevelingen aan overheden en 

organisaties: discussiebijeenkomsten: verkie-

zing activisten die zich inzetten voor mensen-

rechten van vrouwen in Nederland: bijdragen 

aan activiteiten van het nationale Platform 50 

jaar UVRM en van andere organisaties. 
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Bul voor vrijwilliger 

• De eerste cursisten. 

waaronder vrijwilligers 

van Humanitas. ontvin-

gen op 16 juni een cer-

tificaat van de cursus 

Praten over de dood 

verrijkt je leven van Hu-

manitas. Zij hebben ge-

leerd om dood en rouw 

als normale gespreks-

onderwerpen te hante-

ren. 
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Monnickendam is een 

van de kleinste afde-

lingen van Humanitas. 

Er zijn zorgen over de 

toekomst. Maar in de 

loop van de jaren heeft 

deze kleine organisa-

tie veel bereikt en de 

leden geven de moed 

niet op. 

JACQUELINE KENKEL 

it%; 

Afdeling Monnickendam 
JEE Trgefc tuari ophouder, 

o Anneke van Gelderen (links) en Gerda de 

Wilde zorgen dat Humanitas een begrip blijft in 

Monnickendam. 

Anneke van Gelderen, penningmeester, 
begint te stralen als ze vertelt over het 

roemruchte verleden van de afdeling 

Monnickendam van Humanitas. 'Wij 
probeerden vooral te prikkelen en initia-
tief te nemen. De kerken waren hier heel 

machtig zo'n twintig, dertig jaar geleden. 

Wij vonden dat er maatschappelijk werk 

moest komen. Het was voor ons niet ge-
noeg wanneer alleen de kerken zich met 

sociaal werk bezighielden. Het heeft veel 

moeite gekost om een voet tussen de 

deur te krijgen. Maar uiteindelijk is het 

gelukt. Er kwam een Stichting Maat-

schappelijke Dienstverlening en wij van 
Humanitas gingen in het bestuur zitten.' 

Meer invloed 
Humanitas Monnickendam kreeg steeds 

meer invloed. 'Jarenlang zijn we er op uit 

geweest om als Humanitas vertegen-

woordigd te zijn in allerlei besturen' ver-

telt secretaris Gerda de Wilde. 'We waren 

steeds nauw betrokken bij allerlei initia-

tieven. Monnickendam telde in die tijd 

maar zesduizend inwoners. Toch verte-

genwoordigden we een groot deel van de 
bevolking. Een belangrijk moment was 
de oprichting van een bejaardenhuis. Wij 

vonden het noodzakelijk dat alle gezind-
ten een stem kregen. Daarom zijn wij in 
het bestuur gaan zitten ' 

Samen ett n 
'Het resultaat van al onze inspanningen 
is dat we nu heel veel met de kerken sa-

menwerken', vervolgt Gerda lachend. 
'Wij worden hier in Monnickendam ge-

zien als een gelijkwaardige gespreks-

partner. Iedereen kent Humanitas. We 

zorgen dat we overal vertegenwoordigd 

zijn. Laatst hebben we vanuit Humanitas 
een cursus rouwverwerking georgani-

seerd. Ook vertegenwoordigers van een 
aantal kerken hier deden mee.' 

Een activiteit die de afdeling al jaren or-
ganiseert is Samen Eten. Het is eigenlijk een 

initiatief van de Lutherse kerk. Eens in de 
maand is er voor oudere alleenstaanden 

een gezamenlijke maaltijd. 'De hele dag 

zijn we bezig met inkopen, voorbereiden 

en koken', zegt De Wilde. 'Er is zelfs een 
draaiboek gemaakt zodat we de organisa-
tie van elkaar kunnen overnemen.' 

'Het is wel buffelen', vertelt Anneke. 

'Er komen gemiddeld vijftig mensen 

eten. Meestal ouderen, maar er heeft ook 

een tijdje een moeder met haar twee kin-

deren meegegeten.' 

Winkeltje van  Elumardtas 
Anneke: 'Gerda, Heleen Slauerhoff, onze 

voorzitster, en ikzelf zijn Humanitas Mon-

nickendam. Maar ik ben inmiddels 61, 
Gerda is 66 en Heleen is al 79. We hebben 
van alles geprobeerd om nieuwe mensen 

te krijgen en om nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen. We hebben in de loop van de 
tijd zo enorm veel initiatieven genomen. 

We organiseerden een spelmiddag voor 
ouderen, die later is overgenomen door 

het ouderenwerk Monnickendam.' 
Gerda wordt enthousiast als ze over 

Het Winkeltje van Humanitas vertelt. 'De 

bewoners uit hetbejaardenhuis die slecht 
ter been waren hadden geen mogelijk-

heid om kleine boodschappen te doen. 

Daarom zijn we een winkeltje gestart. We 

kochten eerst in bij de plaatselijke super-
markt en daarna gingen we met onze 

spullen naar het bejaardenhuis. Dat is ja-

renlang een groot succes geweest.' 

Tanden 	n zien 
Het probleem van een activiteit is dat de 
uitvoering ervan op de kleine afdeling 

neerkomt. 'Op onze leeftijd doe je dat 
niet snel meer', zegt Van Gelderen. 'Toch 

lukt het ons ook nu nog om het een en an-
der voor elkaar te krijgen. Zo zijn we naar 
de gemeente gestapt omdat we het be-

langrijk vonden dat bij de renovatie van 

een aantal flats hier in Monnickendam 

een lift wordt gebouwd. Ook minderva-
liden en ouderen kunnen dan in zo'n flat 

wonen. Om zoiets voor elkaar te krijgen 

'stappen we dan gewoon naar de ge-
meente. We zijn nog steeds een begrip 

hier in Monnickendam.' 
Voor het moment heeft Humanitas in 

Monnickendam even geen nieuwe acti-

viteiten op de plank. 'Maar we zijn nog 

steeds belangrijk voor de gemeenschap 
hier', zegt Van Gelderen. 'En op gezette 

tijden laten wij van ons horen.' 
	cs 
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Kwartier Humanisme over de kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang Humanitas. Uitzending tussen 17.45 en 

18.00 uur op Radio 5. 1008 AM of via de kabel in stereo FM. 

Kwartier Humanisme over Over Veiligheid van Ouderen Gesproken (OVOG). Uitzending tussen 17.45 en 18.00 uur op 

Radio 5. 1008 AM of via de kabel in stereo FM. 

Humanistische Zomerschool. Thema: 'Verre buur, naaste vriend?' (Denken en handelen tussen culturen). Plaats: Kasteel 

De Berckt in Baarlo. Limburg. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer). telefoon 020 • 521 9040. 

Humanistische Zomerschool.  Thema 'Het goede leven' (Humanisme als levenskunst). Plaats: Hotel de Elderschans in 

Aardenburg. Zeeland. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Humanistische Zomerschool. Thema: 'De kostbare mens' (Introductie van humanisme). Plaats: Saksische boerderij 

Borckenhof in Orvelte, Drenthe. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer). telefoon 020 • 521 90 40. 

Humanistische Zomerschool.  Thema: 'Taal aardig-Taal vaardig' (Taal als middel taal als macht). Plaats: Mennorode in 

Elspeet, Gelderland. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Humanistische Zomerschool.  Thema: 'Voorbij 2000' (Een humanistische samenleving na 2000). Plaats: Hotel de Elder-

schans in Aardenburg, Zeeland. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Kwartier Humanisme  over de ontmoetingsgroep van Humanitas voor ouders van genderdisfore kinderen. Uitzending 

tussen 17.45 en 18.00 uur op Radio 5, 1008 AM of via de kabel in stereo FM. 

Uiterste termijn indiening voorstellen ten behoeve van de  Algemene Vergadering van Afgevaardigden 1998 

Inlichtingen: landelijk bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 523 1100. 

klationale Ziekendag 1998  met als thema 'Vertrouwen in zorg'. Inlichtingen: de Zonnebloem, telefoon 076 • 560 2060. 

Trainingsweekend  voor vrijwilligers Dienstverlening rond overlijden regio Rotterdam. Inlichtingen: Humanitas district 

Zuidwest (Marianne Klop), telefoon 010 • 425 0172 of Humanistisch Verbond (Frans van Wijk), telefoon 010 425 0102. 

Trainingsweekend  voor vrijwilligers Dienstverlening rond overlijden regio Rotterdam. Inlichtingen: Humanitas district 

Zuidwest (Marianne Klop), telefoon 010 • 425 0172 of Humanistisch Verbond (Frans van Wijk), telefoon 010.425 0102. 

Regionale ontmoeting  regio Oost in Vormingscentrum SBI in Doorn. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer). 

telefoon 020 • 521 90 40. 

Regionale ontmoeting  regio Noord in Vormingscentrum SBI in Kortehemmen. Inlichtingen: Humanistisch Verbond 

(Dini Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Humanitas Wereldwijd,  multicultureel festival in Waalwijk, georganiseerd door Humanitas district Zuid. 

Inlichtingen: Jeanne van Beers, telefoon 020 • 213 0711. 

Opening academisch  jaar  1998/1999  en aanvang tweede lustrum Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. 

Regionale  ontmoeting regio Zuid-west in Volkshogeschool 011aertsduin in Rockante. Inlichtingen: Humanistisch Verbond 

(Dini Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Regionale  ontmoeting regio Noord-west in Volkshogeschool Bergen aan Zee. Inlichtingen: Humanistisch Verbond 

(Dini Boer). telefoon 020 • 521 9040. 
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Bezoek Home-Start UK 
In mei hebben Loes Meijer (landelijk be- 

leidsmedewerker Home-Start) en Els 

Berman, hoofdbestuurslid, een bezoek ge-

bracht aan Home-Start in Engeland. Tijdens 

hun vijfdaagse verblijf in Engeland woonden zij 

een conferentie bij en een internationale verga-

dering. Ook brachten ze een werkbezoek aan 

Home-Start in Goole. De conferentie op 18 mei 

in het Stanwick Conference Centre was georga-

niseerd door Home-Start UK voor Britse coordi-

natoren van Home-Start en internationale gas-

ten. Brian Waller, de opvolger van Margareth 

Harrison, opende de conferentie. Op 19 mei 

vond een vergadering van het International 

Steering Committee i.o. plaats. Dit comité 

heeft als doel te komen tot Home-Start Interna-

tional. De volgende dag konden de congresgan-

gers aan workshops deelnemen en was ergele-

genheid om informele contacten te leggen. De 

laatste twee dagen van het bezoek brachten de 

dames door in Goole, een kleine plaats in 

Yorkshire. In deze stad met veel sociale proble-

men zoals alcoholisme, drugsverslaving en cri-

minaliteit zijn de vrijwilligers van Home-Start 

actief. Home-Start speelt ook een begeleiden-

de rol bij de contacten tussen ouders en de 

Raad voor de Kinderbescherming. Ook organi-

seert Home-Start Goole regelmatig bijeenkom-

sten voor vrijwilligers en gezinnen, na- en bij-

scholingscursussen. Daarnaast heeft het 

project een speelgoed- en boekenuitleen en be-

middelt het af en toe bij de handel in gebruikte 

goederen. Bijzonder is dat de vrijwilligers ook 

vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Van het 

vijfdaagse bezoek is een uitgebreid verslag ge-

maakt, dat is op te vragen bij het landelijk 

bureau (Els Meijers), telefoon 020 • 523 1100. 

Natóonale Burrendag 1999 

®
Los van de vraag of de Nationale Burendag een jaarlijks terugkerend 

evenement wordt, hebben Humanitas en Aedes, de nieuwe landelijke 

vereniging van woningcorporaties, besloten in 1999 opnieuw een Nationale 

Burendag te organiseren. Het thema van de Nationale Burendag 1999 luidt 

zorg en wonen. Gelet op de ervaringen met de Burendag en de vele aanzetten 

daarin tot vervolgactiviteiten, verwachten Humanitas en Aedes dat de Buren-

dag wederom een succes wordt. Inmiddels is de datum van de lokale Buren-

dagverkiezingen bekend. De lokale voorrondes van de Nationale Burendag 

1999 vinden plaats op zaterdag 24 april. De datum van de landelijke verkie-

zing van de Beste Buur van Nederland 1999 wordt zo spoedig mogelijk be-

kendgemaakt. Vooruitlopend op een definitieve datum voor de landelijke ver-

kiezingen is in elk geval besloten dat Humanitas en Aedes die dag een eigen 

landelijk evenement organiseren. Dat biedt de gelegenheid om op eigen wijze 

álle organisatoren en winnaars van de lokale verkiezingen uitgebreid in het 

zonnetje te zetten. 

SO 	Hechten van de 
Mens 

c)  Als symbolisch gebaar van hun verbon-

denheid met de mensenrechtenprinci-

pes hebben de samenwerkende humanisti-

sche organisaties gezamenlijk een brochure 

uitgebracht ter gelegenheid van de 50ste ver-

jaardag van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens. Zo kan iedereen de his-

torische en nog steeds actuele tekst van de Uni-

versele Verklaring nog eens rustig tot zich laten 

doordringen. Ditjaar zullen ook in Nederland tal-

loze activiteiten in het kader van 50 jaar UVRM 

plaatsvinden. De humanistische organisaties 

nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen 

E  De Koppelingswet: wel premie betalen, 

maar geen sociale zekerheid. 

en hopen dat mensen zo meer inzicht krijgen in 

het actuele belang van de Universele Verklaring 

en de uitwerkingen daarvan in verdragen en in 

de dagelijkse praktijk. Humanitas wil de folder 

bij een groot publiek onder de aandacht bren-

gen. Districten en afdelingen van Humanitas 

kunnen stapels van deze folder gratis verkrijgen 

bij het secretariaat van het landelijk bureau van 

Humanitas, telefoon 020 • 523 1100. 

Jaarverslag 1997 
Humanitas 

•

Op 1 juli is het jaarverslag 1997 van 

Humanitas verschenen. Belangstellen-

den kunnen een exemplaar aanvragen bij het 

secretariaat van het landelijk bureau, tele-

foon 020 • 523 1100. 

Nieuws voor kader en bestuurders 

Steunverklaring slachtoffers 
witwasregeling 

• 
Onlangs heeft het hoofdbestuur van Humani- 

tas een aan de staatssecretaris van justitie 

en de Tweede Kamer gerichte verklaring onderte-

kend omtrenteen humanitair beleid ten behoeve van 

langdurig in Nederland verblijvende illegalen. Aanlei-

ding is de per 1 juli ingetreden Koppelingswet. Voor 

'witte' illegalen betekent dit dat zij uit de 'kring der 

verzekerden' worden uitgesloten, waar zij tot nog toe 

behoren omdat over hun arbeid premies en loonbe-

lasting wordt afgedragen. Vermoedelijk zullen zij ook 

opgrote schaal ontslagen worden, door de angst van 

de werkgevers voor de definitieve koppeling van be-

standen. Humanitas is hiertoe verzocht door het Sa-

menwerkingsverband Slachtoffers van de Witwasre-

geling. De verklaring is mede ondertekend door de 

FNV, veel anti-discriminatie- en migrantenorganisa-

ties, scholen, welzijnsinstellingen en meer dan hon-

derd advocaten voor het vreemdelingenrecht. 
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Vragen 

13 Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Bijstand en vakantie 

Hoelang mag je met vakantie als je een bij- 

standsuitkering hebt? 

Ook mensen met een bijstandsuitke-
ring hebben natuurlijk recht op vakan-
tie, met behoud van uitkering. Tevoren 
moet men wel opgeven dat men met 
vakantie gaat. Het aantal weken dat ie-
mand perjaar op vakantie kan, hangt af 
van leeftijd en sollicitatieplicht. Wie 
jonger is dan 57,5 jaar kan maximaal 
vier weken perjaar met vakantie. Als 
men niet hoeft te solliciteren, kan die 
periode soms in overleg met de sociale 
dienst verlengd worden. Maar in die 
verlenging is geen recht op bijstand. 
Voor wie 57,5 jaar of ouder is, geldt van-
af 1 april een nieuwe regeling: men mag 
maximaal dertien weken perjaar met 
vakantie met behoud van uitkering. Die 
mogen verspreid over het jaar worden 
opgenomen. De vakantieweken mogen 
echter niet worden opgespaard: de va-
kantie van twee jaar mag bijvoorbeeld 
niet in één keer worden opgenomen. 
Ook mogen vakantiedagen niet 'mee-
genomen' worden naar het volgende 
jaar. De vakantieregels gelden ook voor 
mensen die een andere uitkering met 
aanvullende bijstand ontvangen. 

Vakantiewerk en kinderbijslag 

Hoeveel mag mijn dochter van zeventien 

jaar in de vakantie bijverdienen zonder dat 

dit de kinderbijslag in gevaar brengt? 

Kinderen voor wie de ouders kinderbij-
slag ontvangen, mogen dit jaar tot 17So 
gulden netto bijverdienen met vakan-
tiewerk zonder dat dit invloed heeft op 
het recht op kinderbijslag. Als de in-
komsten uit vakantiewerk meer dan  

1750 gulden bedragen, wordt alleen 
met het meerdere rekening gehouden 
bij de beoordeling van het recht op kin-
derbijslag.Wat het kind meer verdient 
wordt dan als eigen inkomsten be-
schouwd. Overschrijden die eigen in-
komsten namelijk een bepaalde hoog-
te, dan heeft dit gevolgen voor het recht 
op enkel- of meervoudige kinderbijslag 
van de ouders. Daarbij tellen overigens 
slechts inkomsten uit arbeid mee, dus 
niet een studiebeurs en sociale verze-
keringsuitkeringen zoals een wezen-
uitkering en een ww-uitkering. Wel val-
len onder inkomsten ook 
stagevergoedingen en betalingen in na-
tura, zoals kost en inwoning bij au 
pairs. Om aanspraak te kunnen maken 
op kinderbijslag moet de aanvragende 
ouder zijn/haar kinderen 'in belangrij-
ke mate' onderhouden. Daaraan vol-
doet men als het kind een inkomen 
heeft van minder dan 2.291 gulden per 
kwartaal (voor een thuiswonende) re-
spectievelijk 3.243 gulden per kwartaal 
(voor een uitwonende). Inkomsten uit 
vakantiewerk tellen dus niet mee tot 
1750 gulden netto. Maar van inkomsten 
uit vakantiewerk is weer geen sprake 
als het werk in de zomermaanden deel 
uitmaakt van arbeid die ook buiten die 
periode wordt verricht. In dat geval 
geldt dus niet de vrijstelling van 1750 
gulden.Voor kinderen jonger dan 16 
jaar die nog thuis wonen hebben eigen 
inkomsten geen gevolgen. De ouders 
hoeven ze niet op te geven. 

Brief 
Van Mens Tot Mens biedt lezers de 

ruimte om te reageren op artikelen. 

Ook vragen of opmerkingen over 

Humanitas zijn van harte welkom. U 

kunt uw reactie richten aan de redactie 

van Van Mens Tot Mens, postbus 71, 

1000 AB, Amsterdam. De redactie 

kan eventueel uw inzending inkorten 

of bewerken. 

Bericht  van Humanitas 
Uw artikel op bladzijde 12 van het juni-
nummer is voor mij aanleiding dit 
schrijven aan u te richten. Mijn man (74 
jaar en behoorlijk fit) en ik (76 jaar en 
nogal gehandicapt) wonen sinds 1 de-
cember 1986 in Wieringerwerf. Voor die 
tijd, toen mijn man nog werkte, woon-
den wij in Amsterdam, waar ik op dins-
dag de ouderenmiddagen van Humani-
tas bezocht. Gedurende de 121/2  jaar, die  

wij hier wonen hebben wij eenmaal een 
berichtje gekregen van Humanitas uit 
Alkmaar, waarin stond dat er geen be-
stuur was en eenmaal een mededeling 
uit Den Helder, dat ook nietszeggend 
was. Bij welke afdeling wij behoren is 
ons niet duidelijk, laat staan dat er ie-
mand bij ons op huisbezoek zou komen. 
Wij wonen in een nieuwbouwwijk, waar 
voornamelijk jonge gezinnen wonen. Zij 
zien ons voor het overgrote deel als im-
port.We hebben goed contact met een 
echtpaar van onze leeftijd, maar we wil-
len deze mensen niet met onze zorgen 
lastig vallen. 
Een paar maanden geleden stond in uw 
blad een artikel over een maatjesproject, 
begeleiding van psychiatrische patiën-
ten. Toen wij een aantal jaren terug vroe-
gen om eens een bezoekje te brengen 
aan onze zoon (ons enig kind), die na ja-
renlang verblijf in een APZ weer in staat 
is zelfstandig te wonen in Amsterdam, 
kregen we te horen dat uw vrijwilligers 
voor zulke zware taken niet konden wor-
den ingezet. Gelukkig bestaat er in Am-
sterdam een stichting Vriendendienst, 
gevestigd in de Borgerstraat, die zo'n 
zware taak wel aandurft. 
M. van de Velde-van der Hilst, 
Wieringerwerf 

Naschrift redactie 

In sommige regio's is Humanitas niet 
sterk vertegenwoordigd. Hierin komt 
geleidelijk verandering. Sinds kort 
heeft Humanitas coordinatoren in Den 
Helder en Schagen, die het vrijwilli-
gerswerk een nieuwe impuls geven. 
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Zorg voor 
chronisch zieken 

Eubelitas  doet er wat aan» 

   

-Duizenden vrijwilligers georganiseerd in 80 lokale afdelingen 

werken mee aan een samenleving waarin voor iedereen 

plaats is. Steun, hulp en zorg op basis van gelijkwaardigheid. 

Humanitas-vrijwilligers werken mee aan o.a.: vrijwillige 

thuiszorg, steun bij rouw, home-start (gezinsbegeleiding), 

kindervakantiekampen en vakanties bij gastgezinnen, 

budgetbeheer, maatschappelijke begeleiding voor 

vluchtelingen. 

Doet u mee? 

Informatie 

Humanitas, telefoon 020.5231100 

fax 020.6227367, email info®lb.humanitas.nl  

bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 

Zorg voor chronisch zieken 
`Zorg voor chronisch zieken' is een losbladige informatiemap voor vrijwilli-
gers. Vrijwilligers kunnen deze informatiemap gebruiken als een eerste oriën-
tatie, voordat zij daadwerkelijk aan de slag gaan. 
Wat betekent het voor iemand om chronisch ziek te zijn en wat is de invloed 
op partner, kinderen en vrienden? Welke hulp is er voor chronisch zieken? 
Wat kun je als vrijwilliger doen en welke problemen kun je tegenkomen? 
De informatiemap geeft antwoord op deze vragen en vormt daarmee een 
steun in de rug van de vrijwilliger. 
f 27,50 • ISBN: 90-72934-37-7 

Gewoon doen 
`Gewone mensen, gewone dingen, gewoon doen' is de naam van een stappenplan waarmee vrij-
willigers een project voor chronisch zieken op kunnen zetten. Het stappenplan is bedoeld voor 
vrijwilligersorganisaties die hun bestaande aanbod, in samenwerking met anderen, willen uitbrei-
den met vrijwilligerszorg voor chronisch zieken. De voorbereiding en start van een project voor 
chronisch zieken wordt stap voor stap behandeld en geïllustreerd met ervaringen uit eerdere pro-
jecten. 
f 10,- • ISBN: 90-72934-67-9 

Gewoon iemand die... 
twoon In de brochure 'Gewoon iemand die...' wordt een beeld geschetst van al die 

gewone dagelijkse dingen die vrijwilligers kunnen doen voor iemand met een 

ri 	chronische ziekte. Het boekje is geschreven voor chronisch zieken en hun dage- 
r 	lijkse verzorgers. 

Naast een beeld van vrijwilligerswerk, geeft het boekje inzicht in vrijwilligers 
si,"r'kM  zelf en in de manier waarop hun werk georganiseerd is. Tot slot bevat het enkele 

praktische checklists en tips die kunnen helpen bij het op zoek gaan naar vrijwilligershulp die 
past bij iemands situatie. 
f 10,- • ISBN: 90-72934-98-9 

%mand 

Alle drie de publicaties zijn te bestellen in de boekhandel 



S§apende 
spaarsaldo's 
worden wakkere 
ieningera 

Met het Noord-Zuid Plan van Hivos en 

Trioclos Bank spaart u met perspectieven 

voor landen in ontwikkeling. 

Het Noord-Zuid Plan benut uw spaargeld 
voor leningen aan kleinschalige, econo-
mische activiteiten in het Zuiden. 

Meer weten? Vraag dan nu, met de 
antwoordkaart, meer informatie aan. Belt 
u liever even, dan bent u gratis welkom 
via 0800-0222027. 

Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

Triodos  e  Bank 
De bank van de maatschappelijke meerwaarden 

r - 
Sparen met perspectieven voor 

landen in ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 
over het Noord-Zuid Plan 

Naam 	 M/V 

Adres 	 

Postcode 

Plaats 

"friodus Bank, Antwoordnummer i70, 3700 AH Zeist 

(Postzegel is niet nodig) Telefoon 030 693 65 oo 

- -J 


