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Over de hele wereld vieren we het vijftigjarig bestaan van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Helaas kunnen veel mensen zich 

nog steeds niet op deze rechten beroepen. Daarom ondersteunt Hivos organisaties 
in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor de mensenrechten. 

Hivos steunt lokale organisaties die bouwen aan een samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid. 

Vanuit het humanistisch gedachtengoed willen wij kansen scheppen die door omstandigheden niet aanwezig zijn. 

Democratisering, emancipatie en armoedebestrijding bevorderen. 

Een goed voorbeeld van zo'n organisatie is 4C's van de mensenrechtenactivist Willy Mutunga in Kenia. 

Willy Mutunga verzet zich tegen het vasthouden van 1200 politieke gevangenen en pleit voor eerlijke verkiezingen. 

Hivos ondersteunt 4C's in haar strijd voor vrijheid en een menswaardig bestaan. 

Maak het Jaar van de Mensenrechten tot een feestjaar. 
Ondersteun het werk van 4C's en andere mensenrechtenorganisaties met een donatie. 

vrijheid om te kiezen 
Hivos, giro 716000 Den Haag, telefoon 070 376 55 00 
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Waarde van vrijwilligerswerk 

Later deze maand wordt dan eindelijk de Beste 

Buur van Nederland gekozen, iemand die zich van 

uit eigen initiatief verdienstelijk heeft gemaakt 

voor zijn eigen omgeving. We hebben dat allemaal 

wel eens gedaan: boodschappen doen voor de 

zieke buurvrouw, een uurtje oppassen op de kin-

deren van hiernaast of de tuin maaien van de 

buurman. De meeste mensen zijn actief in hun ei-

gen omgeving. Maar sommigen kiezen er voor om 

daar in georganiseerd verband inhoud aan te ge-

ven. Zij sluiten zich aan bij een organisatie en ne-

men de verantwoordelijkheid op zich om op vaste 

momenten en op vrijwillige basis een bijdrage aan 

de samenleving te leveren. Hoewel er in Neder-

land drie miljoen van deze georganiseerde vrijwilli-

gers zijn, is het een categorie mensen die vaak on-

zichtbaar blijft. Dat is te verklaren. Het is 

onbetaald werk dat doorgaans niet gebeurt in het 

kloppend hart van onze economie. Integendeel, 

vrijwilligers doen veel werk waar geen budget voor 

is. In de zorg bijvoorbeeld is er wel geld voor de 

verzorging van mensen, maar al het extra's, de 

menselijke aandacht, 

het kopje koffie dat 

moet worden rondge-

bracht, de organisatie 

van de bingo, daar stelt 

de overheid nauwelijks 

geld voor beschikbaar. 

Vrijwilligerswerk bestaat 

vaak uit taken waar wij 

als samenleving geen 

geld voor hebben, maar waarvan wij toch vinden 

dat ze moeten gebeuren. Dat klinkt als willekeur 

en dat zou het ook zijn als vrijwilligers kritiekloos 

accepteren dat wezenlijke sociale taken doorge- 

schoven worden naar het vrijwilligerswerk. Vrijwilli- 

gersorganisaties kunnen voorkomen dat vrijwilli- 

gerswerk verwordt tot sluitpost van de economie. 

Zij verheffen dit werk tot kernactiviteit en geven 

het daarmee de plaats in de samenleving die het 

waard is. Hetzelfde geldt voor een vrijwilliger. Juist 

door zich te organiseren kunnen zij voorkomen dat 

zij dienen als budgettaire sluitpost. 

George Brouwer 

voorzitter Humanitas 
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Bent u actief oor Humanitas?Verteler waar u mee beZlg beet  

Opvanghuis zwervers 

.De afdeling Eemland van Humanitas is samen met het Gerefor-

meerd Centrum voor Samenlevingsopbouw bezig met de oprichting 

van een opvanghuis voor zwervers met psychische problemen. Deze groep 

dreigt bij bestaande psychiatrische instellingen buiten de boot te vallen. 

Het nieuwe onderkomen moet opvang bieden aan twaalf mensen. Het is de 

bedoeling dat de zwervers door de opvang hun zelfstandigheid dermate 

hervinden dat zij in twee jaar zonder hulp van het zorgcircuit een nieuw be-

staan op kunnen bouwen. Zwervers met psychische problemen horen tot 

de zwakste categorie daklozen. die zich nauwelijks staande kunnen hou-

den. Ze worden bedreigd, afgeperst en verdrongen uit opvanghuizen. Het 

probleem met de opvang van deze daklozen is dat zij alleen opgenomen 

kunnen worden als zij een bedreiging voor hun omgeving vormen of als zij 

daar zelf om vragen. Voorts vallen zwervers met psychische problemen 

buiten de boot door veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Steeds vaker worden patiënten thuis behandeld in plaats van in instellin-

gen. Omdat deze doelgroep zich thuis niet kan handhaven, wordt zij onbe-

reikbaar voor de professionele hulpverlening. 

ben acht vrouwen zich opgegeven voor de lotge-

notengroep. die in april van start is gegaan. In 

de lotgenotengroep delen vrouwen die een mis-

kraam hebben gehad hun ervaringen en helpen 

elkaar zo hun verlies te verwerken. De groep 

wordt begeleid door twee ervaringsdeskundi-

gen. Inlichtingen: afdeling Amsterdam 'Lisette 

van Ardennei. telefoon 020 • 523 11 00. 

Rectificatie Moment 

e In het fotobijschrift van Het Moment in 

het aprilnummer van Van Mens tot 

Mens wordt abusievelijk vernield dat de pro-

grammamakers en presentatoren van het pro-

gramma 'half uur humanisme' vrijwilligers van 

Humanitas zijn. De programmamakers en pre-

sentatoren zijn echter niet alleen vrijwilligers 

van Humanitas, maar vooral ook van het 

Humanistisch Verbond. De zendtijd is van het 

Humanistisch Verbond. 

Coach cliëntenraad 

oio De afdeling Zuid-Drenthe is op zoek 

naar vrijwilligers die de cliëntenraad 

van een instelling voor mensen met een ver-

standelijke handicap in Hoogeveen willen on-

dersteunen. Het gaat om ongeveer één dag-

deel per week. waarin de vrijwilligers als 

coach optreden voor bewoners die in de cliën-

tenraad zitten. Instellingen in de zorg zijn ver-

plicht om een cliëntenraad te hebben, die zich 

kan uitspreken over het beleid van de instel-

ling. Cliëntenraden voor verstandelijk gehan-

dicapte bewoners van instellingen hebben 

echter behoefte aan ondersteuning. Belang-

stellende vrijwilligers krijgen eerst een cur-

sus. Informatie: Willem de Vries, telefoon: 

050-312633. 

Bezoekgroep Purmerend 

© De Bezoekgroep Humanitas Purme-

rend is zo'n succes dat de groep nu 

naarstig op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. 

Nu brengen ongeveer 25 mannen en vrouwen 

namens Humanitas wekelijks huisbezoek 

aan een groep van ongeveer veertig mensen. 

Maar de belangstelling voor dit vriendschap-

pelijk huisbezoek is zo groot, dat er nu vier 

mensen op de wachtlijst staan. Informatie: 

Corrie Ver voort, 0299 - 424983. 

Lotgenotengroep miskraam 

•Afdeling Amsterdam heeft een lotgeno-

tengroep opgericht voor vrouwen met 

een miskraam. Na een informatieavond heb- 

Home-Start in Zeewoide 

® De gemeente Zeewolde stelt 5000 gul-

den beschikbaar aan Humanitas om 

het project Home-Start van de grond te tillen. 

In dit project schieten vrijwilligers gezinnen 

met jonge kinderen te hulp. In veel gezinnen 

waar het ogenschijnlijk goed gaat, voelen 

vooral jonge moeders zich geïsoleerd. Als 

daar niets mee gebeurt, kunnen kleine pro-

blemen uitgroeien tot grote. Het project in 

Zeewolde richt zich op gezinnen met kinderen 

onder de zes jaar. Families die hulp willen, 

kunnen zich aanmelden bij GGD Flevoland. Al-

le vrijwilligers hebben zelf ervaring met het op-

voeden van kinderen. Ook hebben zij een spe-

ciale cursus gevolgd. 

e 

Beste Buur bij Niehe 

•
Op dinsdag 21 april heeft de voorzitter van de landelijke jury, 

minister Els Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 

vijf genomineerden voor de titel Beste Buur van Nederland officieel 

bekend gemaakt. Dat gebeurde tijdens een persconferentie in de 

Vuurtorenzaal in Madurodam. Uit de winnaars van de zestig voorron-

des koos de jury de volgende genomineerden: Sonja Ivangean (Den 

Haag), Jan van Peer (Eindhoven), Sonja Timmermans (Heerlen), me-

vrouw C.S. Jongeneelen (Hilversum) en Liesbeth Votsius en haar VIP-

team (Spijkenisse). Op 21 mei zal uit deze vijf de Beste Buur 1998 

worden gekozen tijdens de TROS TV Show van Yvo Niehe. 

van mens tot mens 

Yvo Niehe zal de 

presentatie van de 

Beste Buur van 

Nederland doen 
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ixopij kunt u sturen naar cie redactie. 

1111 91110 Kinderopa g  r  en  peuter- 
speelzalen naar Humanitas 
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het land zullen hun voorzieningen en 

activiteiten overdragen aan de Stichting 

Kinderopvang Humanitas. Verschillende 

stichtingen voor kinderopvang en peuter-

speelzalen in Weert, Stramproy, Neder-

weert en Hunsel hebben daartoe een 

intentieverklaring ondertekend. De over-

dracht is volgens de betrokken instellingen 

de beste garantie op het voortbestaan van 

de centra voor kinderopvang en peuter-
speelzalen met handhaving van een goede ,kwaliteit. Volgens de plannen gaan kinder- 

opvangcentra 't Holletje, Stramproy, Ne-, 
derweert en Hunsel, de peuterspeelzalen 

De Hummels en De KoelekE)pes en De Rak-

kertjes (peuterspeelzaal en kinderopvang) 

over naar Humanitas. 

F
o t

o
:  H

e
n
k
 T
h

o
m

a
s  

 

Levensbalans 
Op 4 april kwamen zo'n 75 vrijwilligers 

uit district Oost van Humanitas bij el-

kaar om zich te verdiepen in het thema 'het 

opmaken van de levensbalans'. Dat is een 

methodiek waarmee mensen aan het einde 

van hun leven een balans kunnen opmaken. 

waarbij zij hun verleden naast het heden zet-

ten. Dat helpt hen om zich over het verleden 

heen te zetten en het heden te relativeren. 

Daarmee kunnen zij beter in het reine komen 

met het naderende einde. Ook bij ingrijpende 

gebeurtenissen, zoals bij het verlies van een 

dierbare. werkloosheid, pensionering, echt-

scheiding. kun je behoefte hebben om de ba-

lans op te maken, een tussenbalans. Dit ver-

haal werd uitgelegd door Jozef van der Put. 

verbonden aan Prisma. een welzijnsorganisa-

tie uit Noord. Brabant. Veel vrijwilligers van Hu. 

inanitas. vooral degenen die op bezoek gaan 

bil stervenden en bij mensen die een verlies 

verwerken. krijgen te maken met de behoefte 

van die personen om de levensbalans op te  

• In Zuid-Nederland kan Humanitas de 

opvang van peuters en kleine kinderen 

waarborgen. 

Kinderen van de luchtmacht 

410 
 De Koninklijke Luchtmacht heeft haar 

contract met de Stichting Kinderovpang 

Humanitas verlengd. Ook de komende tijd zul-

len de kinderen van luchtmachtpersoneel 

kunnen worden opgevangen door de kinderop-

vang van Humanitas. Humanitas en de lucht-

macht werken al sinds 1990 samen op het ge-

bied van kinderopvang. Maar omdat deze 

vorm van dienstverlening zo in beweging is, 

heeft het legeronderdeel ook eens gekeken 

wat andere aanbieders presenteren. De con-

clusie van deze verkenning was dat kinderop-

vang nog steeds het beste bij Humanitas kan 

worden ondergebracht. De overeenkomst is 

verlengd met een jaar. 

Vakantiegids sociaal toerisme 

010 
 Onlangs is de vakantiegids 1998 van het Platform Sociaal Toeris-

me verschenen. In deze gids bieden verschillende organisaties 

vakantiemogelijkheden aan voor gezinnen en kinderen die vanwege so-

ciale of financiële omstandigheden nauwelijks toekomen aan vakantie. In 

de gids is onder meer het aanbod aan kindervakantieweken en gastou-

dervakantieopvang van Humanitas opgenomen. De gids is gratis verkrijg-

baar bij alle organisaties die in de gids vermeld staan, dus ook bij de dis-

tricten en het landelijk bureau van Humanitas. 

maken. Gerda van Rossum, consulent van 

district Oost, zal de vrijwilligers van Humani-

tas Ieren hoe zij mensen kunnen begeleiden 

die een levens- of een tussenbalans willen op-

maken. Na de zomervakantie start Humani-

tas een cursus van vijf bijeenkomsten. Inlich-

tingen: Humanitas district Oost (Gerda van 

Rossum), telefoon 0575 • 54 60 57 

Markt welzijnswerk 

•
Volgens de voormalige ING-bankier F. Verbraak is er een markt voor 

welzijnswerk. In De Volkskrant zegt hij dat de vraag naar kwalitatief 

goede hulp wordt ingegeven door vergrijzing van de bevolking. Verbraak is 

één van de mensen die door Humanitas is benaderd met de vraag om ma-

nagers van ING die gebruik gaan maken van de vut-regeling te interesse-

ren voor vrijwilligerswerk van Humanitas. Omdat welzijnsorganisaties 

nauwelijks meer door de rijksoverheid worden gesubsidieerd. neemt de 

behoefte aan vrijwilligers toe. De Stichting Bedrijven en Humanitas bena-

dert managers van rond de zestig om hen te overreden hun kennis en er-

varing beschikbaar te stellen voor Humanitas. 
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3  Geert (rechts) 

trekt er vaak met 

zijn maatje Hans 

op uit. 

Iedere vrijdagmidd • 

zichzelf, maar hij is 

bedwingen zijn psy 

te vereenzamen. E 

om buiten de deur z  

g krijgt Geert bezoek. Hij woont op 

hoses. Toch dreigt hij door zijn ziekte 

n vrijwilliger van Humanitas helpt hem 

ijn draai te vinden. 

BAMBER DELVER 

VrijwC7 helpen 
HANS BELT NIET AAN, hij komt achterom. 

Altijd tussen twaalf uur en half één op 

vrijdag. Geert kan zich de eerste afspraak 

nog goed herinneren: 'Opeens stond er 

een wildvreemde man voor de deur. Hij 

belde aan en ik deed open. In ons eerste 

gesprek klikte het meteen. Ik denk dat 

dat kwam omdat Hans over zichzelf ver-

telde, anders zou ik hem niet zo hebben 

vertrouwd als nu.' 

Geert is een psychiatrische patiënt, 

Hans een vrijwilliger. Zij kwamen met el- 

kaar in contact nadat het RIAGG Geert had 

voorgesteld mee te doen met het maatjes-

project van de afdeling Zaanstreek van 

Humanitas. Het maatje, de vrijwilliger, 

bezoekt geregeld een psychiatrische pa-

tiënt om iets te ondernemen, maakt niet 
uit wat. Zonder deze helpende hand is er 

een grote kans dat de psychiatrische pa 
tiënt zich zo terugtrekt dat vereenza 

ming dreigt.Vaak eindigt dat in een opna 

me van een patient in een psychiatrische 

inrichting. 

Thuis zitten 
'Ze vroegen mij of ik iets zag in zo'n 

maatjesproject', vertelt Geert. 'Ik wist 

het eerst niet goed maar ik mocht er twee 

weken over nadenken. Na veertien da-
gen wist ik het Ik had gemerkt dat ik 

steeds minder ging doen, ik bleef alleen 

maar thuis zitten en kwam er nooit meer 

uit Dat is nu anders geworden Ja, ik ben 

blij dat ik mee doe 

Het maatjesproiec t in de Zaanstreek 

draait pas sinds kort cieei t is het tweede 

van mens tot mens CO Niu .1 • rn, '9974 
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  het gesprek zijn, Geert was het daar wel 
mee eens, want 'die wildvreemde man' is 
inmiddels een maatje geworden. 

Zeven jaar geleden kreeg Geert zijn 
eerste psychose, een zeer ernstige psy-
chische aandoening. Hij werd psycho-
tisch en zag zijn toekomstplannen in 
duigen vallen. 

Wonen in Albanië 
'Het gebeurde toen ik in Albanië was. Dat 
is zo'n fijn land waar het altijd mooi weer 
is. Ik wilde er gaan wonen. Maar het is an-
ders gelopen. Opeens werd ik psycho-
tisch en eindigde in een psychiatrisch 
ziekenhuis.' 

Iedere twee weken krijgt hij een injec-
tie, 'het halen van je depot', zoals Geert 
het noemt. 'Daarin zit een medicijn', legt 
hij uit. 'Eerst kreeg ik het één keer per drie 
weken, maar de dosis was te laag. Ik moet 
het medicijn krijgen want het dempt 
mijn geest. Als je psychoses krijgt, voel je 
je zo sterk dat je denkt dat je de hele we-
reld aan kunt. Ik heb al eens het verkeer 
staan regelen en ben in een kerktoren ge-
klommen. Zonder medicijn houd ik mij-
zelf niet meer in de hand.' 

Geert woont vier jaar in zijn Zaanse rij-
tjeswoning en kijkt uit op een parkje. 
'Daar gaan Hans en ik wel eens wande-
len', zegt hij. 'We bedenken van tevoren 
waar wij naar toe gaan. Soms gaan wij 
naar musea zoals het Molenmuseum hier 
in de buurt. We zijn ook naar de kunst-
uitleen geweest. We wilden eigenlijk naar 
het Paleis op de Dam in Amsterdam, maar 
dat is vrijdag gesloten. ' 

Lekker gegeten 
De maatjes lopen bijna iedere vrijdag 
naar het stadscentrum van Zaandam om 
wat te eten of te drinken. 'In december 
hebben wij bij de Chinees gegeten', ver- 

Vrijwilliger van het 
maatjesproject 
Hans, vrijwilliger van het maatjesproject. 

doet mee vanuit persoonlijke betrokken-

heid. 'Mijn vrouw is zo'n tien jaar geleden 

psychiatrische patiënt geworden. Van 

dichtbij heb ik gezien wat het is om psy-

chotisch te worden, in de knoop te zitten 

en toch door te willen leven. We hebben 

samen geknokt en met succes. Mijn 

vrouw is weer beter. Uitbehandeld, zoals 

het heet. Maar een psychiatrisch verle-

den draag je altijd metje mee. Toen ik met 

de vut ging wilde ik persé iets doen dat zin 

heeft. Meedoen aan het maatjesproject 

geeft zin aan het leven van een ander.' 

goed duidelijk. Ook leer ik van hem om te 
relativeren. Ik had altijd haast, net als an-
dere mensen die zogenaamd middenin 
de maatschappij staan. Geert haast zich 
niet en daar steek ik heel wat van op.' 

Ook Geert leert van zijn maatje. 'Sinds 
ik met Hans omga gaat het beter met 
mij', zegt hij. 'Door de ontmoetingen met 
Hans ben ik actiever geworden, ik ga er 
weer uit. Iedere dag doe ik wat. Ik ga naar 
het inloopcentrum voor psychiatrische 
patiënten. Daar zijn altijd drie begelei-
ders en er komen ongeveer vijftien men-
sen. Je kunt er kaarten, sjoelen, scrabbe-
len. Ik zit het liefst een kopje koffie te 
drinken en m'n sigaretje te roken. 

Vervelen 
Ik ga ook naar de zondagmiddagen van 
Humanitas. Hoe meer ik daar naar toe ga 
hoe meer mensen ik leer kennen. Eerst 
gingen we samen maar nu ga ik alleen. Ik 
merk dat ik me steeds vaker ga vervelen 
als ik thuis zit. Ik krijg zin om iets te gaan 
doen, een goed teken vind ik. Misschien 

psychiatrische patiënten 
maatje van Hans. 'Er is veel vraag naar en 
we proberen genoeg vrijwilligers te wer-
ven', legt Hans uit. 'Een psychiatrische 
patiënt kan voor een jaar een maatje krij-
gen. Maar mijn eerste maatje kon na vier 
maanden verder zonder vrijwilliger. Voor 
de één is een jaar te lang, voor de ander 
juist te kort.' 

Het is niet toevallig dat de afspraak 
voor het interview is gemaakt op vrijdag-
middag, wanneer Hans en Geert hun vas-
te afspraak hebben. Hans wilde graag bij  

telt Geert enthousiast. De twee twisten 
nog even over wat ze hebben gegeten en 
of het nu met kerst was of met de jaar-
wisseling. 'Het doet er ook eigenlijk niet 
toe', zegt Hans tenslotte. 'Het enige dat 
telt was dat het heel gezellig was en dat 
we lekker hebben gegeten.' 

Hans en Geert leren van elkaar. Hans 
heeft gemerkt dat hij vaak ongeduldig is. 
'Ik dacht altijd dat ik een meester in ge-
duld was', zegt hij. 'Maar sinds ik Geert 
ken weet ik beter, hij maakt me dat heel  

kan ik ooit zelf nog eens een maatje wor-
den voor een andere psychiatrische pa-
tiënt, daar hebben wij het al eens over ge-
had.' 

Hans vult aan: 'Het gaat stap voor stap, 
elke keer iets meer. Zoals nu. Vandaag is 
de eerste dag dat je de luxaflex omhoog 
hebt gedaan.' 

Geert kijkt naar buiten. 'Ik kan naar 
buiten kijken en de mensen kunnen mij 
zien. Dat is voor het eerst sinds twee 
jaar.' 
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HENK VLAMING 

D Marcel Julien: 'Ik 

krijg de kriebels als 

mensen een tegen-

prestatie verlangen.' 

Marcel Julien, secr 

is een van de jongs 

Mensen tonen niet 

de samenleving, ze 

in beweging te krij: 

een geconfronteer 

geving en dan moet 

hebben gelegd.' 

taris van de afdeling Ensche 

e bestuurders van Humanitas. 

eer zo snel betrokkenheid bij 

t hij. Toch zijn zij wel degelijk 

en. 'Vroeg of laat wordt ieder-

met dingen uit zijn of haar om-

"e de kiem voor betrokkenheid 

 

MARCEL JULIEN, AFDELING ENSCHEDE 

 

'Soms LIJKT HET ALSOF de mensheid zich 

nergens druk over maakt. Ik probeer dat 

op mijn manier wel te doen. Iedereen 

moet gelukkig kunnen worden, vind ik, 

maar dat is een doel dat ik niet in mijn 

eentje kan bereiken. Daarvoor heb ik an-

deren nodig. Misschien komt deze be- 

trokkenheid door mijn opvoeding. Ik ben 

rooms-katholiek opgevoed, maar dan 

wel tussen aanhalingstekens Wij waren 

nu eenmaal katholiek dus was dat de 

kerk waar wij naar toe gingen Ik heb het 

vormsel nog gedaan Maar waren wij 

protestants geweest, dan zouden we  

naar een hervormde of gereformeerde 
kerk zijn gegaan. Zorg voor anderen 

komt niet zozeer voort int liet geloof, 
maar uit betrokkenheid bij mijn omge 

ving. Zorg voor anderen, wat klinkt dat 

eigenlijk betuttelend Maar toch komt 

betrokkenheid daal 	neet 

van mens tot mens 	N fe a • 01, I 99I 
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Bij toeval ben ik terecht gekomen bij Hu-
manitas. Ik studeerde informatica aan 
de TU Twente. Het vak trok mij en het 
was iets dat ik kon realiseren. Maar in-
formatica is puur techniek. Moet ik dat 
de rest van mijn leven volhouden, dacht 
ik. Daarom ben ik een andere richting 
opgegaan: wijsbegeerte van weten-
schap, technologie en samenleving, een 
opleiding waarmee ik technisch ingeni-
eur werd maar die verder kijkt dan tech-
niek alleen. Nu werk ik voor het Internet 
Platform, dat informatie bundelt over de 
regio 'flmente en die verspreidt via Inter-
net. Het is voor mij een mogelijkheid om 
mijn betrokkenheid bij de regio te to-
nen, iets bijdragen aan de samenleving. 

Op de universiteit wilde ik al iets doen 
naast mijn studie. Toen ik in contact 
kwam met Humanitas, kende ik alleen 
de naam. Er sprong een vonk over toen 
ik hoorde waar Humanitas voor stond: 
leven en laten leven, respect voor de 
mens en de waarde van het individu. Ik 
ben begonnen als bestuurslid van de af-
deling Enschede en dat ben ik nog 
steeds. Wil je mensen overtuigen om 
met je mee te doen, dan moet je inhoud 
goed zijn. Tegenwoordig hebben grote 
instituties het moeilijk, je trekt niet 
meer vanzelfsprekend grote aantallen 
mensen. De kerk was vroeger een etiket, 
een naamplaatje dat je op je mouw wil-
de dragen. Verenigingen, kerken, ze lo- 
pen leeg. Het is niet meer zo dat mensen 
hun leven lang lid zijn van een bepaalde 
kerk of een vereniging. 

EO Landdag 
Toch geloof ik dat mensen nog steeds be-
trokkenheid voelen, je kunt ze nog in be-
weging krijgen. Kijk eens hoeveel mensen 
er naar een EO Landdag komen. Iedereen 
zoekt naar een plaats in de samenleving, 
maar het aansluiten bij een organisatie 
vindt niet meer plaats via geëigende ka-
nalen Mensen sluiten zich niet bij voor-
baat ergens bij aan, ze kiezen voor de in - 
houd. Je moet hen aanspreken op zaken 
die niet vanzelfsprekend zijn. Als jij wil  

Naam 
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dat er iets gebeurt maar jij doet het niet, 
wie dan wel? Zo wacht iedereen op elkaar. 
Als je dat duidelijk weet te maken zijn 
mensen bereid om in actie te komen. Als 
jij als ideële organisatie aangeeft wat jou 
primaire doelstellingen zijn en je daar op 
focust, wordt het voor mensen helder 
welke keuze zijn kunnen maken. 

In Humanitas is een tendens geweest 
om alles op maatschappelijk gebied mee 
te pikken, zoals zorg voor het milieu. 
Maar als daar je kracht niet ligt, moet je 
het niet doen. Anderen zijn daarin actie-
ver en beter in staat om resultaten te boe-
ken. Als je de mens centraal stelt, trek je 
je eigen doelgroep. Mensen die zich voor 
het milieu of voor de dieren willen inzet-
ten, kunnen beter hun krachten bunde-
len in Greenpeace of de Dierenbescher-
ming. Maar wil je betrokkenheid tonen 
bij mensen, dan ben je bij Humanitas aan 
het goede adres. Heb je als Humanitas 
dan ook nog eens een scherp geformu-
leerde filosofie, dan onderscheid je jezelf 
duidelijk van de kerken. 

Jongeren 
Het blijft moeilijk om jongeren voor je te 
winnen, dat valt sowieso niet mee in het 
verenigingsleven. Toch kan bij uitstek 
Humanitas jongeren iets bieden. Zij 

kunnen er hun steentje bijdragen aan 
een samenleving waarin zij zich thuis 
voelen. Misschien dat die boodschap 
wel op een speciale manier moet wor-
den verpakt, dooi hele concrete dingen 
te laten zien. Een boodschap moet je al-
tijd handen en voeten geven. Laat bij- 

voorbeeld zien wat je doet voor dak- en 
thuislozen, laat zien wat Home-Start is 
en laat zien wat het is om hier te komen 
als asielzoeker. Door concrete projecten 
te laten zien, toon je mensen op welke 
manier zij bij kunnen dragen aan de sa-
menleving. Op die manier kun je als Hu-
manitas laten zien waarvoor je staat. 
Het gaat om problematiek die voor men-
sen van alle leeftijden belangrijk is, 
maar ouderen voelen zich misschien 
eerder aangesproken omdat zij meer 

hebben meegemaakt. 
Je moet niet de illusie hebben dat de-

ze aanpak meteen werkt. Het is belang-
rijker om te vertellen wat je doet dan dat 
je mensen aan je bindt. Zodra je de men-
sen de indruk geeft dat je iets van ze wil, 
ben je verkeerd bezig. Ik krijg ook altijd 
de kriebels als mensen een tegenpresta-

tie van mij verlangen. 

Leuren met folders 
Je moet niet lopen leuren met folders 
om leden te werven. Ik zeg niet dat dit er 
niet bijhoort, maar je moet het niet tot 
norm verheffen. Concentreer je op het 
werk waar je mee bezig bent. Vroeg of 
laat wordt iedereen geconfronteerd met 
dingen uit zijn of haar omgeving en dan 
moet je de kiem hebben gelegd, dan 
moeten mensen weten waar jij voor als 

Humanitas voor staat. 
Het is met het aanboren van betrok-

kenheid en interesse net als met olie-
winning. Het is er maar je moet moeite 
doen om het te vinden en te winnen. De 
ene keer lukt dat beter dan de andere 
keer. Maar is de stroom eenmaal op 
gang, dan gaat het gemakkelijker.' 

`Je moer mensen 

aanspreken  op de  din-

gen die niet vanzelf-

sprekend  zijn.' 

van mens tot mens C)  NI1 4 e  mei 1998 



OP GEZETTE TIJDEN organiseert Huize 
Raffy, een verzorgingshuis in Tilburg, een 
bingo voor de bewoners. Voor die gele-
genheid komt er een vrijwilliger die het 
evenement leidt. Het is één van de vele 
voorbeelden van vrijwilligerswerk bin-
nen Huize Raffy. Er werken vrijwilligers 
in de keuken, ze zetten koffie en thee 
voor de bewoners, ze maken hapjes 
klaar, ze geven een cursus schilderen, ze 
begeleiden bewoners die een bezoek 
moeten brengen aan het ziekenhuis en 
ze staan in de toko van het verzorgings-
huis, het Indische winkeltje. Huize Raffy 
is een bejaardenhuis voor Indiërs. 

'Wij doen er alles aan om de mensen te 
stimuleren van hun kamers af te komen', 
vertelt Ella Blommaert, hoofd verzorging 
van Huize Raffy, tevens verantwoordelijk 

voor de begeleiding van de vrijwilligers. 

'Wij hebben ook vrijwilligers die extra 

aandacht schenken aan bewoners die 

zich depressief voelen. Vrijwilligers zijn 

voor ons heel belangrijk, het zou heel 
jammer zijn als wij hen zouden verlie-
zen.' 

Het zou meer zijn dan alleen maar 
jammer. Zonder vrijwilligers zou Huize 
Raffy nauwelijks tijd hebben om aan-
dacht te schenken aan de menselijke 
warmte en aandacht voor de bewoners. 

Praatje maken 
Dit is een probleem waar nagenoeg alle 
verzorgingshuizen mee worstelen. Hun 
budgetten zijn uitermate krap, personeel 
komt nergens anders meer aan toe dan 
eten rondbrengen, bewoners helpen met 
aan- en uitkleden, wassen en andere vor-
men van primaire verzorging. Even een 
stoel er bij pakken en een praatje maken 
met een bewoner die zijn hart wil luch-
ten, daar is gewoon geen tijd voor. Vorig 
najaar demonstreerden de verzorgings-
huizen in Den Haag tegen het overheids-
beleid van bezuinigingen op de zorg. 

Schrijnende gevolgen werden aange-
haald: bewoners die niet meer naar het 
toilet konden omdat de verzorgsters 
geen tijd hadden voor begeleiding, bewo-
ners konden niet meer douchen, geen 
bezoek meer ontvangen of kregen hun 
eten niet op tijd. In zulke extreme om-
standigheden zijn het de vrijwilligers die 
het lot van afhankelijke bewoners moe-
ten verlichten. Een trieste voorstellling  

van zaken, zo lijkt het, want zo is het als-
of vrijwilligers alleen maar werk doen 
waar betaalde krachten niet aan toe ko-
men. Zo lijken ze goedkope klusjesmen-
sen. Of dragen zij wezenlijk bij aan het 
functioneren van een organisatie en 
hebben ze invloed op het beleid van zorg-
instellingen? 

'Deze twee rollen zijn allebei te onder-
bouwen', zegt Theo van Loon, directeur 
van de NOV (Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk). 'Je kunt vrijwilligers 
zien als sluitpost, die alleen worden in-
gezet waar de professionele zorg kwali-
tatieve aandacht niet meer kan betalen. 
Er is alleen nog maar tijd voor medicinale 
en technische aspecten van het werk. 
Voor aandacht voor het welzijn van men-
sen heeft een deel van de beroepskrach 

11101~- 

DE INVLOED VAN 

ten geen tijd meer. Een deel van dit werk 
schuiven zij door naar vrijwilligers. 

Kritische mensen 
Ik hoor wel eens een voorbeeld van een 
vrijwilliger die bijna gedwongen is om 
een gehandicapte te helpen omdat er an-
ders een gat valt in de hulpverlening. 
Zulke situaties zijn niet goed. Maar over 
het algemeen is dit niet het beeld dat wij 
hebben van vrijwilligers. Het gaat om ge-
wone mensen die goed nadenken en zich 
bewust zijn van waar zij mee bezig zijn. 
Zij laten zich niet gebruiken als sluitpost. 
Als er kritische mensen zijn, dan zijn het 
wel vrijwilligers.' 

Instellingen in de zorg kunnen vrijwil-
ligers daarom niet negeren Zijn vrijwilli-
gers het niet eens met de manier waarop 

  

Is een vrijwilliger de stoplap vangle zorg, 

iemand die het vuile werk doet waar betaal- 

 

  

de krachten geen tijd voor hebben? Of heb-

ben vrijwilligers een wezenlijke inbreng in 

het werk dat zij doen? Vrijwilligersorganis-

ties als Humanitas doen er steeds metr aan,  

om vrijwilligers de plaats te geven waar ze 

horen. 

  

HENK VLAMING 
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  invloed op het beleid en dat voelen zij ter-

dege. Het kan nog best eens moeiljk wor-
den onder zulke omstandigheden vrij-
willigers aan te trekken en te behouden.' 

Inspirerend en motiverend 
Grote vrijwilligersorganisaties proberen 
in toenemende mate om hun vrijwilligers 
inzicht te geven in de manier waarop zij in 
de samenleving staan. Betrokkenheid 
werkt inspirerend en motiverend en 
maakt vrijwilligers bewust van het grote 
verband waarin zij hun werk doen. 

'Vrijwilligers van Humanitas hebben 
er belang bij dat wij signalen afgeven van 
onze kracht en invloed', stelt Guus An-
nokkee, lid van het hoofdbestuur van Hu-
manitas. 'Daarom zijn ze juist bij Huma-
nitas gekomen, anders zouden ze hun 
tijd wel ergens anders aan besteden. Het 
is belangrijk om hen het gevoel te geven 
dat zij ergens bijhoren, het Humanitas-
gevoel. Laatst ben ik bij een vrijwilligers-
dag van Humanitas geweest. Uit het hele 
land kwamen vrijwilligers naar Amster-
dam. Ik vond het een fantastische beleve-
nis die de aanwezigen zeer op prijs stel-
den. Zij wisselden ervaringen uit en 
lieten zich inspireren. Dit soort initiatie-
ven maakt dat vrijwilligers zich veilig 
voelen en het idee krijgen samen ergens 
aan te werken. Dat maakt het verschil 
tussen een vrijwilliger als sluitpost of als 

een hoeksteen van de samenleving.' Q 

Vrijwilligers zijn zijn zelfbewuste mensen die 

weten waar zij mee bezig zijn. 

de zaken gaan, dan haken ze af. Het zijn 
geen werknemers dus kunnen ze ook 
nergens toe worden verplicht. Instellin-
gen in de zorg zijn zich terdege bewust 
van de zorgvuldige manier waarmee zij 
met hun vrijwilligers moeten omgaan. 

'Elk kwartaal heb ik een vergadering 
met onze vrijwilligers', zegt Blommaert 
van Huize Raffy. 'Ik houd ze op de hoogte 
van wat hier gebeurt, wat er wel en wat er 
niet goed gaat. Net  als voor mijn personeel 
moet ik ook aan hen aandacht schenken.' 

Deze directe aandacht uit hun werk-
omgeving is noodzakelijk voor vrijwilli-
gers om zin in en kracht voor hun werk te 
hebben. Desondanks beseffen ze lang  

niet allemaal hoeveel invloed zij eigenlijk 
hebben. De meeste vrijwilligers zijn aan-
gesloten bij organisaties als Humanitas, 
De Zonnebloem of uvv. Die onderhouden 
contacten met instellingen als zieken-
huizen, bejaardenoorden of verpleeghui-
zen, waar veel vrijwilligers actief zijn. 
Soms vaardigen zij zelfs bestuursleden af 
naar welzijnsinstellingen of instanties 
die zich met zorgbeleid bezighouden. 
Daar beslissen zij mee over randvoor-

waarden van de zorg, zoals faciliteiten 
voor vrijwilligers. 

'Daar komt soms ook een tegenreactie 
op', zegt Van Loon. 'Er zijn ziekenhuizen 
die zelf vrijwilligers aantrekken. Maar 
dat is niet zonder risico, want dan heb je 
twee soorten personeel: betaald en onbe-
taald. Ook hebben vrijwilligers mindei 

Introductiedag vrijwilligers 
Op 16 mei heeft Humanitas een introductie-

dag voor nieuwe vrijwilligers. De vereniging 

onderscheidt drie soorten vrijwilligers: be-

stuurlijk, uitvoerend en als vertegenwoordi-

gers van Humanitas in besturen van andere 

organisaties. Zij dragen bij aan een grotere 

toegankelijkheid van diensten en voorzie-

ningen, vergroting van cle kans dat meer en 

beter rekening kan worden gehouden met 

persoonlijke wensen van hulpvragers en 

verkleining van de afstand tussen hulpvra-

ger en hulpgever. Vrijwilligers van Humani-

tas hebben recht op ondersteuning door de 

organisatie, zoals trainingen en cursussen. 

Informatie introductiedag: Ton van den 

Brink, telefoon 020 5231100. 
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Dagboek va n een vrijwilli e 

 

Reghw DeMi'Lai e: 
Thuisdierverzorging Amersi-oort 

Regina Delahaye coördineert als 

vrijwilligster het project Thuis-

dierverzorging van de afdeling 

Eemland van Humanitas. In dit 

project kunnen mensen hun 

huisdieren door vrijwilligers van 

Humanitas laten verzorgen. 

Delahaye legt contact 

tussen aanvrager 

en vrijwilliger. 

Maandag 
Vanmorgen werk ik thuis. Een van de 

vaste vrijwilligers is ziek geworden. Er 

zijn drie nieuwe aanvragen voor het ver-

zorgen van twee honden en van twee 

poezen. Na alle gegevens te hebben ge-

noteerd, zoek ik uit het bestand van zo'n 

40 vrijwilligers iemand die dicht in de 
buurt woont en een hond tweemaal per 

week tussen de middag wil uitlaten. De 

vrijwilliger is enthousiast, met haar 

spreek ik af dat ze contact met mij zal op-

nemen zodra zij de hondenbezitter heeft 

gesproken. De tweede aanvraag betreft 

de verzorging van twee poezen die van-

wege de vakantie van de bazin geduren-

de vier dagen verzorgd moeten worden. 

Ook hier onderneemt een vrijwilliger ac-

tie en zal me later terugbellen. Aanvraag 

nummer drie is van een vrouw die fullti-
me gaat werken en iemand zoekt die 

haar hond driemaal per week wil uitla - 

ten. Dat kan moeilijk worden, vertel ik 

haar. Verzorging voor een lange periode 

levert problemen op. De meeste vrijwilli  

gers willen zich niet voor een lange ter-

mijn binden. Bovendien zijn er weinig 

mensen die overdag beschikbaar zijn en 

ook nog eens bij deze vrouw in de buurt 

wonen. In sommige wijken heb ik 

slechts twee vrijwilligers. 

Maar, beloof ik haar, ik ga 

op zoek. Ik heb ge-
luk. De vrijwilligster 

die ik bel heeft tijd en 

interesse. Meteen zal 

zij de aanvraagster 
bellen. Later op de avond 

belt de vrijwilligster terug met de vraag 

of wij haar inkomsten opgeven aan de 
Sociale Dienst. Ik stel haar gerust, de ver-

goeding die vrijwilligers krijgen hoeft 
niet te worden opgegeven. Zo'n hoog be-

drag is het niet. 

ID)risdag 
Het was hoognodig tijd om papierwerk 

uit te zoeken en te ordenen, er is teveel 

blijven liggen. Ik ben drie weken niet op 

het kantoor van Humanitas geweest om-

dat ik ziek was. Gelukkig is het de laatste 

weken rustig geweest met aanvragen. 

Die rust is nu voorbij, de vakantie komt 
eraan en mensen weten ons te vinden. 

Een mevrouw wil haar hond in juli on 

derbrengen bij één van onze vrijwilligers 

als zij in juli rnet vakantie is Vorigmar Is 

dat ook gebeurd, dat ging heel goed 

Maar tegenwoordig heeft deze vrijwilli 

ger drie honden be hond vdri de aars  

vraagster is klein en logeren bij drie an-

dere honden, dat is een beetje teveel van 

het goede vindt zij. Ik ben het met haar 
eens. Ook een logeetje hoort zich geen 

buitenbeentje te voelen. Ik hoop een 

nieuw adres te vinden. 

Er komen ook veel telefoontjes bin-
nen om informatie over Thuisdierver-
zorging. Een poezenbezitster wil eerst 

informatie voor zij haar dieren laat 

verzorgen. Ze is wat voorzichtig om-

dat een van haar poezen diabeet is 

en elke dag een injectie moet krij-

gen. In ons bestand kan ik nie-

mand vinden die ervaring 
heeft met spuiten, wat wel 

een voorwaarde is. Ik ver-

wijs deze mevrouw naar de 
Stichting 	Dierenonderdak, 

waar men in dit soort bijzonde-

re situaties kan bemiddelen. 

's Middags werk ik thuis. Ik 

luister mijn antwoordap-

paraat af en beantwoord 

de telefoontjes van onder 

andere een enthousias-

teling die graag in de zo-

mervakantie wil mee-

werken. 's Avonds bellen 

twee vrijwilligers om te 

laten weten dat ze con-
tact hebben gehad met de aanvragers. 

Woensdag 
Tijdens mijn wekelijkse boodschappen 

loop ik nog even langs de boekhandel. 

De systeemkaartjes voor het vrijwilli-

gersbestand moeten worden bijgevuld. 

Dan naar het postkantoor voor nieuwe 

postzegels voor Thuisdierverzorging. 

Vanmiddag neem ik de afstudeerscrip-

tie door van een studente van een 

hogeschool. Samen met een mede-stu-

dente heeft zij Thuisdierverzorging als 

onderwerp genomen, wat natuurlijk 

heel leuk is. Het werkstuk ziet er goed 
uit F:r zit onder andere een enquete bij 

zodat de studenten weten hoe de vrij-
willigers in ons project wei ken lk mei k 

dat het me soms opbleekt om de enige 

ooldinatot van het ploject te zijn Wat 

zou het fijn zijn als iemand me zou 

kunnen bijstaan 
	

O 
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Hivos  in Afrika 
Hivos gaat samenwerken met Simavi en Terre des Hommes, nadat eer- 

derde banden met Milieudefensie waren aangehaald. MetSimavi gaat 

Hivos samenwerken in een programma van sociale gezondheidszorg in Oost-

Afrika. De twee organisaties trekken hiervoor tussen 1998 en 2000 één mil-

joen gulden uit. Simavi, een vereniging waar achttien mensen werken, richt 

zich op directe steun aan medische projecten in ontwikkelingslanden. Hivos 

en Terre des Hommes zoeken elkaar bij de verbetering van de positie van kin-

deren. Eind vorig jaar tekende Hivos een overeenkomst voor samenwerking 

met Milieudefensie om gezamenlijk de positie van zuidelijke milieuorganisa-

ties te versterken. Voorlopig gaat het om twee projecten: het programma 

Earth Alarm en de Noord-Zuid Agenda. Beide projecten voorzien in de steun 

aan lokale milieuorganisaties, onderzoek, advies en internationale actie. Hi-

vos is een humanistische ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipa-

tie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. n Actief bestuurslid 

van Mahila Milan. 

Tfrottoirbevvoners ioi JncEa 

•
Op woensdag 13 mei zendt de Humanis-

tische Omroep een documentaire uit 

over de vrouwenorganisatie Mumbai Mahila Mi-

lan. In het centrum van Mumbai (het vroegere 

Bombay) woont een bijzondere groep bewo-

ners. Zij leven niet in een afgebakende wijk, 

maar hebben hun hutten in lange rijen op het 

trottoir gebouwd. Omdat de politie deze illegale 

onderkomens keer op keer van de stoep veegt. 

besluiten de bewoners voor hun rechten op te 

komen. Zo ontstond de vrouwenorganisatie van 

trottoirbewoners de Mahila Milan, wat vrouwen 

tezamen betekent. Deze groep vrouwen spoort 

troittoirbewoners aan te sparen, beheert hun 

geld en verstrekt leningen. Door deze bundeling 

van krachten maken de trottoirbewoners kans 

op een stuk grond waar zij eigenhandig hun hui-

zen willen bouwen. De documentaire wordt uit-

gezonden op woensdag 13 mei om 22.05 uur 

op Nederland 1 en wordt op dezelfde zender 

herhaald op zaterdag 16 mei om 10.04 uur. 

Afscheid van de universiteit 

•
Albert Nieuwland en John Brobbel gaan 

na ruim 21 respectievelijk 17 jaar trou-

we dienst de Universiteit voor Humanistiek  

verlaten. Ter gelegenheid hiervan wordt er 

voor hen op vrijdag 19 juni van 16.30 tot 

18.00 uur een officiële afscheidsreceptie ge-

organiseerd op de universiteit. Aansluitend 

vindt een feest plaats. 

Inlichtingen: UvH (Mirjam Pot), telefoon 030 • 

239 0167. 

Ongekend verweer 

0 
 De reizende tentoonstelling Ongekend 

verweervan het Humanistisch Overle-

ge Mensenrechten (HOM) is deze maand te 

bezichtigen in de openbare bibliotheken van 

Hellendoorn en van Zaanstad. De tentoon-

stelling, een samenwerkingsproject van het 

HOM en het Vrouwenberaad Ontwikkelings-

samenwerking, belicht de actieve rol van 

vrouwen in conflictsituaties en als vluchte-

ling. Het HOM is een landelijke mensenrech-

tenorganisatie die opkomt voor de naleving 

en versterking van zowel burger- en politieke 

als economische, sociale en culturele rech-

ten. Ongekend verweer staat van 18 mei tot 

13 juni in Hellendoorn en van 18 mei tot 23 

juni in Zaanstad. De tentoonstelling is tot me-

dio 1999 te reserveren bij het HOM. Inlichtin-

gen: HOM, telefoon 030 • 233 40 27. 

Waarde van mensenrechten 

•
Deze maand publiceert het HOM in sa-

menwerking met uitgeverij Greber een 

boek over universaliteit van mensenrechten. 

Hierin geven acht auteurs uit Azië en Neder-

land hun visie op de waarde van mensenrech-

ten op de wereldmarkt. Wat zijn de mogelijkhe-

den voor handhaving van de mensenrechten 

bij internationale samenwerking? 

Inlichtingen: uitgeverij Greber, telefoon 030 • 

231 31 94. 

Voorzitter Humanistisch 
Verbond 

•
Marian Verkerk is teruggetreden als 

voorzitter van het Humanistisch Ver-

bond. Zij zag zich niet langer in staat om naast 

haar werk aan de Erasmus Universiteit en 

haar hoogleraarschap invulling te geven aan 

het voorzitterschap. De functie van voorzitter 

van het Humanistisch Verbond is tegenwoor-

dig een veeleisende vrijwilligersbaan, zowel 

inhoudelijk en ideologisch als in de vertegen-

woordiging in den lande. Voor de interimperio-

de heeft het bestuur de taken opnieuw ver-

deeld. Liesbeth Mulder zal de functie van 

voorzitter waarnemen. 

..11111111101. 
er Bijzonde hoogleraar 

•
Onder de titel (Re)construction gendered and ethnicised 

identities: are we all marginal now? houdt Ann Phoenix op 12 

mei een lezing ter ere van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar 

aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is gedurende het acade-

misch jaar 1997/1998 benoemd tot bijzonder hoogleraar namens 

de Stichting mr A.E. Ribbius Peletierfonds. Als leeropdracht heeft 

zij Feminisme, Humanisme en Emancipatievraagstukken, in het bij-

zonder Identiteitsconstructies in relatie tot gender en Etniciteit. De 

rede begint om 17.3o uur in de Aula van hetAcademiegebouw, Dom-

plein 29 in Utrecht. Aansluitend is er een receptie. Inlichtingen: se-

cretariaat Stichting mr A.E. Ribbius Peletierfonds, telefoon 030 • 

239 cm 69. 
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had het te druk 

als voorzitter van 

het Humanistisch 

Verbond. 
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Humanitaskoor jarig 
elvan mens tot mens 	 N k 4 • ,),P. , .V,, 

Het Humanitaskoor 

zingt 35 jaar uit volle 

borst. Het koor brengt 

vooral monofone liede-

ren ten gehore. Sinds 

de zangers in 1963 

voor het eerst bijeen 

kwamen, zijn er veel 

triomfen gevierd op lan-

delijke concoursen. Op 

de voorgrond: pianist 

Rob van Dijk. Het Hu-

manitaskoor staat on-

der leiding van dirigent 

Frans Kocx. 



De oudste cliënten van 

afdeling Walcheren van 

Humanitas zijn de bewo-

ers van het Jacob Rog- 

alli,  
veenhuie  ;  in Middel- 

burg. Voor de jongste 

organiseert de afdeling 

j  Mint  een jeugd 

deling Walcheren 

voor alle leeftijden. 

ELS MEIJERS 

Wa?eheren voor jong en oud 
DENK JE AAN afdeling Walcheren, dan 
denk je aan het Jacob Roggeveenhuis in 
Middelburg. Zonder Humanitas had dit 
humanistisch bejaardenhuis niet be-
staan. Na twaalf jaar onderhandelen 
met de gemeente mocht Humanitas in 
1972 een bejaardenhuis voor buitenker-
kelijken oprichten. Armand Schuitema, 
voorzitter van de afdeling: 'Het Rogge-
veenhuis heeft een naam om `u' tegen te 
zeggen. De sfeer is open en de zorg is 
menselijk. Het Roggeveenhuis is de 
wimpel op onze afdeling.' Overal in het 
huis kom je vrijwilligers van afdeling 
Walcheren tegen. Ruim negentig vrijwil-
ligers van Humanitas bezoeken bewo-
ners, schenken koffie en ondernemen 
activiteiten met ze. Zo is er bijvoorbeeld 
één keer per jaar een grote verkoop van 
al het handwerk dat de bewoners samen 
met de vrijwilligers maken. 

Petje  af 
Ook thuiswonende ouderen kunnen re-

kenen op Humanitas. Samen met het 
Humanistisch Verbond en het Platform 
Vrijwilligerswerk in de maatschappelij-
ke dienstverlening Vlissingen verleent 
de afdeling terminale thuiszorg. Vrijwil-
ligers verlenen steun aan mensen die de 
laatste levensfase thuis willen door-
brengen. Dit gebeurt door patiënt en fa-
milieleden een steuntje in de rug te 

geven bij het verzorgen. Bestuurslid 

ri  V.l.n.r.: de bestuurders Henk van den 

Ameele. Armand Schuitema en Ad Zandijk. 

Annet van den Ameele spreekt haar be-
wondering uit voor de mensen die dit 
werk doen. 'Voor dit werk moet je prak-
tisch en idealistisch zijn. Dat moet je 
kunnen. Ik neem m'n petje af voor die 

mensen.' 

Typisch Humanitas 
Schuitema is ruim 18 jaar voorzitter van 
de afdeling. Hij heeft de afdeling zien 
groeien tot wat zij nu is: een actieve af-

deling met bijna 250 leden en zo'n 130 
vrijwilligers. In de zestiger jaren heeft 
Humanitas op Walcheren de vrijwillige 
thuishulp opgezet. Na verloop van tijd 
sloten andere instanties zich hierbij aan 
en nu is het één van de grootste organi-
saties voor thuiszorg op Walcheren. In-
middels heeft Humanitas de organisatie 
daarvan uit handen gegeven. Schuite-
ma: 'Dat is nu typisch Humanitas. Hu-
manitas signaleert een behoefte, neemt 
het initiatief en als de organisatie groeit, 
kan Humanitas de organisatie uit han-

den geven om vervolgens een nieuw 
project te starten.' 

De vrijwilligers van de afdeling 
nemen nog steeds deel aan de vrijwillige 
thuiszorg. Daarnaast is Humanitas 
onder meel vertegenwoordigd in twee 
activiteitencentra, afdeling Vlissingen  

van het Opvangte am Vluchtelingenwerk 
Nederland en twee afdelingen van 
Stichting Welzijn Ouderen. 

Jeugdkamp 
Wie denkt dat afdeling Walcheren alleen 
voor ouderen is, heeft het mis. Dit jaar 
organiseert de afdeling voor de zestien-
de keer het Jeugdkamp. Humanitas be-
zorgt jaarlijks zo'n dertig kinderen tus-
sen de 7 en is jaar de vakantie van hun 
leven. Een week lang bivakkeren ze in 
grote legertenten op een poldertje aan 
het Veerse Meer, waar ze van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat met elkaar spe-
len en van elkaar leren. Ad Zandijk, die 
als penningmeester donateurs werft, 
voelt zich bijzonder betrokken bij de 
kampen en raakt er niet over uitgepraat. 
'Zo'n kamp is meer dan alleen in tentjes 
slapen. Voor veel kinderen is het het 
enige wat ze hebben. Ze hebben soms 
problemen thuis en ervaren die week 
voor het eerst regelmaat in hun leven.' 
Naast het Jeugdkamp organiseert afde-
ling Walcheren ook een zeilkamp voor 

jongeren tussen de is en 17 jaar op het 

Veerse Meer. Ze leven een week lang met 
elkaar in en om een grote zeilboot. Voor 
beide kampen geldt dat sommige bege-
leiders vroeger zelf als kind aan het 
kamp hebben deelgenomen. Zij weten 
als geen ander hoe belangrijk zo'n va-
kantie voor kinderen is. 
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4 juni 

6 juni 

7-8 mei 

8-10 mei 

12 mei 

13 mei 

15-16 mei 

15-16 mei 

16 mei 

16 mei 

18 mei-13 juni 

18 mei-28 juni 

Jil 21 mei 

genda 
Training voor coordinatoren van projecten 'Vriendschappelijk huisbezoek' en 'Steun bij verlies' van Humanitas. Inlichtingen: 

district Oost. telefoon 0575 • 54 60 57. 

Basiscursus  uitvaartbegeleiding.  tweede weekend. Organisatie: Humanistisch Verbond. 

Inlichtingen: telefoon 020 • 521 90 40. 

Oratie dr. Ann Phoenix bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 'Vrouwenemancipatie, in het bijzonder Identiteitsconstruc-

ties in relatie tot gender en Etniciteit' aan de Universiteit voor Humanistiek. namens de stichting mr. A.E. Ribbius Peletier fonds. 

Plaats: Academiegebouw Domplein in Utrecht. Tijd: 17.30 uur. Informatie: UvH. telefoon 030 239 01 00. 

Mumbai Mahila Milan,  documentaire van de Humanistische Omroep over trottoirbewoners in India om 22.05 uur op Nederland 1 

(herhaling op 16 mei om 10.04 uur). 

Module III van de bestuurderscursus  van Humanitas. Plaats: conferentiehotel Den Alerdinck in Laag-Zuthem en conferentie- 

hotel Drakenburg in Baarn. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den Brink). telefoon 020 523 11 00. 

Humanistisch Perspectief, studiedag in Utrecht. Inlichtingen: Humanistisch Verbond. telefoon 020 • 523 90 00. 

Waarom willen  mensen geweld zien? Jubileumcongres georganiseerd door de werkgroep TV-geweld in Hilversum. 

Inlichtingen: telefoon 035 • 621 58 17. 

Introductiedag vrijwilligers en beroepskrachten  van Humanitas. Plaats: landelijk bureau Humanitas in Amsterdam. Inlichtin-

gen: Ton van den Brink, telefoon 020 523 11 00. 

Ongekend verweer,  tentoonstelling van het HOM en het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 

Plaats: openbare bibliotheek Hellendoorn (0v). 

Ongekend verweer,  tentoonstelling van het HOM en het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking. 

Plaats: centrale bibliotheek Zaanstad 

Nationale Burendag,  verkiezing van de Beste Buur van Nederland 1998 tijdens de TROS TV-Show van Ivo Niehe. 

Levensloop/het levensverhaal,  studiedag VGVO. Inlichtingen Humanistisch Verbond: 020 • 521 90 00. 

Voorlichtingsdag aankomende studenten,  Universiteit voor Humanistiek. Drift 6 Utrecht. 

Inlichtingen: telefoon 030 239 01 75. 

Seminar dienstenruil zorg en hulpverlening,  georganiseerd door Humanitas, Aktie Strohalm en het Humanistisch Verbond. 

Plaats: Buitensociëteit in Zwolle. Kosten: f 100,-(evt. f 25,- reductie). Inlichtingen en aanmeldingen: Aktie Strohalm. Oude 

Gracht 42, Utrecht, telefoon 030 • 231 43 14 of e-mail: strohalm@intouch.nl  

Toward gender sensitive asylum policies in Europe.  werkconferentie georganiseerd door het HOM in samenwerking met de 

Vlaamse Vrouwenraad en het regionale bureau voor de Benelux van de UNHCR. Plaats: Brussel. Inlichtingen: HOM (Winde Even-

huis), telefoon 030 • 233 40 27. 

Verschijning Humanitas jaarverslag 1997 

Humanistische Zomerschool.  Thema: 'Verre buur, naaste vriend?' (Denken en handelen tussen culturen 1 Plaats Kasteel De 

Berckt in Baarlo. Limburg. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boen. telefoon 020 F)21 90 40 

Humanistische Zomerschool.  Thema 'Het goede leven' (Humanisme als levenskus ist l Plaats Hotel de E i( Ier <-,( hans in Aaiden 

burg, Zeeland. Inlichtingen Humanistisch Verbond (Dini Boen telefoon 020 521 90 40 
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Breed Bestuurlijk Overleg 

•
Op 26 maart vond in Amersfoort een 

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) plaats, 

waaraan vertegenwoordigers van de distric-

ten, hoofdbestuur en landelijk bureau deelna-

men. Naast verenigingsopbouw en het spon-

sorbeleid stond het werkplan van Humanitas 

op de agenda. De discussie over het werkplan 

werd gevoerd in vier discussiegroepen met 

twee stukken als leidraad: de kaderbrief bij 

de voorbereidingen van het werkplan 1999 en 

de notitie over de inhoud van het werkplan in 

1999 en de daaropvolgende jaren van vice-

voorzitter de heer Eveleens. Twee vragen 

stonden centraal: 

(1) Zijn de in de kaderbrief genoemde aan-

dachtsgebieden/inhoudelijke keuzes van prio-

riteiten (multi-cultureel, armoedebestrijding, 

jeugdhulpverlening, mantelzorg, 55+-ers enz.) 

de meest urgente, actuele, Humanitas-gerich-

te thema's? 

(2) Delen de aanwezigen in algemene zin de 

aanpak zoals deze is verwoord in de kader-

brief? 

De resultaten van de discussies kunnen 

niet gezien worden als standpunten van het 

BBO in die zin dat daarover consensus zou 

zijn bereikt, maar wel als een weergave van 

opvattingen zoals die in de verschillende 

groepen geventileerd zijn. Bij het schrijven 

van het werkplan zullen de uitkomsten van 

de discussie worden meegenomen. 

Geïnteresseerden kunnen een verslag van 

het overleg opvragen bij het landelijk bureau 

Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 
523 11 12. 

n Welke diensten kan Humanitas ruilen? 

Niets te danken! 

•

Op 6 juni organiseren Aktie Strohalm, 

Humanitas en het Humanistisch Ver-

bond een seminar over dienstenruil in de zorg 

en hulpverlening. Het seminar vindt plaats in 

de Buitensociëteit in Zwolle. Aktie Strohalm is 

sinds jaar en dag de grote animator van de 

LETS-groepen in Nederland. LETS staat voor 

Local Exchange Trade Systems: locale groe-

pen waarvan de leden op basis van wederke-

righeid diensten bij elkaar verrichten ('Als jij 

mijn haar knipt maak ik jouw dakgoot 

schoon'). Deze groepen, waarvan er inmid-

dels een kleine honderd in Nederland functio-

neren, richten zich vooral op concrete, fysieke 

diensten zoals tuinonderhoud, auto-repara-

ties, het bereiden van gerechten, computer-

lessen, maar ook kinderoppas en andere 

zaken die al dicht in de buurt komen van dien-

sten zoals die door Humantas verleend wor-

den. 

De grote vraag is of de diensten van Humani-

tas zich ook lenen voor vormen van ruil zoals 

die door Strohalm gepropageerd worden. Een 

Organisatie 

belangrijk argument om dat serieus te bekij-

ken is dat door vormen van ruil het gunst-ka-

rakter van veel vrijwillige dienstverlening min-

der speelt en dat de ontvanger van een dienst 

aangeproken wordt op wat hij of zij zelf in ruil 

daarvoor kan doen. Er valt veel voor en tegen 

dit argument in te brengen, vandaar de vorm 

van een seminar met in zeven workshops 

ruim de gelegenheid voor eigen inbreng. 

Het seminar vindt plaats op 6 juni van 10.00 

tot 17.00 uur en is bedoeld voor actieve vrij-

willigers en medewerkers van de betrokken 

organisaties. De kosten bedragen 1 100,—

(incl. lunch, koffie en thee). Er geldt een re-

ductie-prijs van f 25,— voor mensen die dit 

bedrag niet kunnen missen. Inlichtingen en 

aanmelding: Aktie Strohalm, Oude Gracht 42, 

3511 AR Utrecht, telefoon 030 • 231 43 14, 

e-mail strohalm@intouch.nl. belangstellenden 

kunnen het bedrag overmaken op giro 

355925 t.n.v. Aktie Strohalm. Na ontvangst 

van betaling ontvangt men het defintieive pro-

gramma en een map met informatie en ach-

tergronden. 

Sponsorloterij 

•

Op 17 april is de overname van de Sponsorloterij door de Postcode-

loterij formeel bekrachtigd. Op die dag hebben het bestuur van de Na-

tionale Postcode Loterij (NPL) en de bestuursorganen van de Sponsorlote-

rij, namelijk Stichting Fondsen Promoties en het bestuur van Humanitas, het 

overnamecontract getekend. Voor de meeste vrijwillige en betaalde mede-

werkers is een nieuwe werkplek gevonden bij Stichting Humanitas Thuiszorg 

en Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam, Humanitas district Zuid-

west en Humanitas afdeling Rotterdam. Per 1 juni kunnen zij daar aan de 

slag. In een brief aan de districten en afdelingen zal nadere informatie wor-

den verstrekt. 

 

Jaarverslag 1997 

•
Begin juli verschijnt het jaarver-

slag 1997 van de vereniging Hu-

manitas. Het schetst een beeld van de 

activiteiten van de vereniging Humani-

tas, maar ook de activiteiten van de 

werkstichtingen komen aan de orde. 

Het concept-jaarverslag is eind april 

aan de districtsmanagers, de leden 

van het communicatie-overleg en de di-

recties van de werkstichtingen voorge-

legd. In de vergadering van het hoofd-

bestuur op 14 mei wordt de definitieve 

tekst van het jaarverslag vastgesteld. 

Na aanpassing van de tekst kan het 

jaarverslag gedrukt worden, zodat het 

in week 27 kan worden gepresen-

teerd. 
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Vraag 

• Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Huurverhoging weigeren 
Kan ik weigeren de huurverhoging in juli te 

betalen, als de verhuurder niet wil reageren 

op mijn aanhoudende klachten over het on-

derhoud van mijn woning? 

Alle verhuurders mogen ook dit jaar tot 
maximaal 6,5 procent huurverhoging 
vragen. Maar de huurprijs van woningen 
die volgens de puntentelling al op het 
maximaal redelijke niveau ligt, mag per 
juli aanstaande met niet meer dan 3,1 
procent stijgen.Voor onderhoud van de 
woning, zonder dat er sprake is van ver-
betering van het woongerief, mag de 
verhuurder geen extra huurverhoging 
vragen. Als uw huisbaas zijn onder-
houdsverplichtingen echter niet nakomt 
of teveel huurvraagt in verhouding tot de 
kwaliteit van de woning, hoeft u de huur-
verhoging niet te betalen. Ook als de wo-
ning ernstige gebreken heeft, kunt u wei-
geren. Denk bijvoorbeeld aan schimmel 
op muren of pafonds, scheuren of loszit-
tende stenen in de gevel, verrot hout-
werk en slecht sluitende deuren of ra-
men. 
De huisbaas moet de huurverhoging ten-
minste voor r juni aanzeggen. Als u het 
niet met de verhoging eens bent maar u 
protesteert niet en u betaalt evenmin de 
verhoging, moet de verhuurder zijn 
huurverhogingsvoorstelbinnen 12 we-

ken na de ingangsdatum aan de huur-
commissie sturen. Anders blijft de oude 
huurprijs gelden. U kunt tegen een huur-
verhogingbezwaar maken als de ver-
huurder te veel huurverhoging vraagt, 
verzuimd heeft dringend noodzakelijk 
onderhoud te verrichten en als de wo-
ning ernstige gebreken heeft. Bij bezwaar 
wegens ernstige onderhouds- of wo-
ninggebreken heeft de bezwaarprocedu- 

re echter alleen zin als de onderhouds-
klachten of gebreken al vóór de aanzeg-
ging van de huurverhoging aan de ver-
huurder zijn gemeld, behalve als de 
gebreken zo ernstig zijn dat de verhuur-
der ze wel moest kennen. Daarom is het 
verstandig uw klachten zo snel mogelijk 
per brief te melden, ook al heeft u ze tele-
fonisch al doorgegeven. In uw brief zet u 
duidelijk wat de onderhoudsgebreken 
zijn, zodat de verhuurder ze tijdig kan 
verhelpen. U moet een kopie bewaren. 
Bezwaar maken tegen de huurverhoging 
doet u door binnen zes weken nadat de 
nieuwe huur zou moeten ingaan bij de 
verhuurder een formulier in te leveren, 
verkrijgbaar bij de gemeente en bij de 
huurcommissie. Als de verhuurder de 
huurverhoging toch wil doorzetten, 
moet hij binnen i2 weken na de voorge-
stelde ingangsdatum van de nieuwe 
huurprijs de zaak aan de huurcommissie 
voorleggen. De huurverhoging hoeft u 
dan nog niet te betalen. Het is wel ver-
standig de nog niet betaalde bedragen 
apart te houden voor het geval uw zaak 
wordt afgewezen.Tegen uitspraken van 
de huurcommissie kunt u binnen twee 
maanden beroep instellen bij de kanton-
rechter. 

Medehuurderschap 

Onze huurwoning staat op naam van mijn 

partner, met wie ik samenwoon. 

Hoe kan ik er voor zorgen, dat ik in de wo-

ning kan blijven als hem iets ernstigs over-

komt? 

Een medebewoner die niet in het huur-
contract vermeld staat, heeft minder 
rechten en plichten dan de officiële 
huurder. De medebewoner kan samen 
met de huurder medehuurderschap aan-
vragen. Dat is niet nodigvoor wie ge-
huwd is met de huurder of met een gere-
gistreerde partner op hetzelfde adres 
woont. Een gehuwde/geregistreerde 
partner is automatisch medehuurder. 
Als de partner overlijdt of de woning ver-
laat, wordt u huurder. Bij een scheidings-
procedure blijft degene die ergens an-
ders gaat wonen voor de wet een 
medehuurder. In zo'n geval beslist de 
rechter wie de woning toegewezen krijgt. 
Als u langer dan twee jaar een gezamen-
lijke huishouding hebt gevoerd, is het 
verstandig dit bij uw aanvraag voor me-
dehuurderschap te vermelden. U vraagt 
de verhuurder om binnen twee maanden 

op uw aanvraag te reageren. Als de ver-
huurder akkoord gaat met uw aanvraag 
bent u medehuurder. Bij een afwijzing of 
het uitblijven van een reactie binnen drie 
maanden, moet u zich wenden tot de 
kantonrechter. U moet dan wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen: tenmin-
ste twee jaar uw hoofdverblijf in de wo-
ning hebben, een duurzame gemeen-
schappelijke huishouding voeren en in 
staat zijn de huur te betalen als de huur-
der vertrekt. U hoeft echter geen relatie 
met de huurder te onderhouden. Mocht 
uw partner overlijden voordat u mede-
huurder bent of als er nog niet over de 
aanvraag voor medehuurderschap is be-
slist, dan mag u in ieder geval de eerste 
zes maanden na het overlijden van de 
huurder de huur voortzetten.Als u ten-
minste uw hoofdverblijf in de woning 
heeft en er sprake was van een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding. Wilt 
u huurder blijven, dan moet u binnen zes 
maanden na het overlijden een vorde-
ring instellen bij de kantonrechter.Tot de 
uitspraak kunt u in principe in de woning 
blijven. Een rechter kan een vordering af-
wijzen als niet aan de voorwaarden van 
medehuurderschap is voldaan, als u niet 
in aanmerking komt voor een woonver-
gunning of als het huurcontract het sa-
menwonen met een ander verbiedt. De 
verhuurder kan zich dan tot de rechter 
wenden om het huurcontract te laten 
beëindigen. Er is een uitzondering: als de 
verhuurder van de samenwoning kennis 
heeft genomen door het verzoek tot me-
dehuurderschap, kan hij om deze reden 
het contract niet beëindigen, ook niet als 
u nog geen twee jaar samenwoont. 
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HUMANIT AS 
Stichting Protecta 

bewind en beheer 

Oproep 

De Stichting Protecta beheert financiën voor mensen die dat zelf niet of niet meer kunnen, vanuit een sociale 
doelstelling. Zij wil haar dienstverlening uitbreiden en zoekt in verband daarmee twee 

unjgers (M/v) voor de Relatie-ontwikkeling 
Protecta, een werkstichting van Humanitas, is gevestigd in het Landelijk Bureau van Humanitas te Amster-
dam. Het werkgebied beperkt zich nu nog hoofdzakelijk tot de Randstad, maar uitbreiding is gewenst. Daartoe 
is het nodig nieuwe contacten te leggen met: 
Kantonrechters en griffies, omdat het de kantonrechters zijn die een Onderbewindstelling (zoals beheer in dit ge-
val heet) kunnen uitspreken in gevallen waarin beheer door een derde noodzakelijk is. 
Instellingen als patiëntenverenigingen, ouderenbonden, thuiszorginstellingen, woonoord- en serviceflat-organi-
saties, inrichtingen voor geestelijk- of lichamelijk gehandicapten en andere instellingen binnen of buiten huma-
nistische kring. Dit omdat er potentiële cliënten verblijven, danwel omdat zij of hun familie er om raad vragen. 

Gezocht wordt een vrijwilliger (m/v), bijvoorbeeld 
een 55-plusser, die de sociale doelstelling van de 
stichting onderschrijft en beschikt over de rele-
vante werkervaring, die deze taak één of twee da-
gen op zich wil nemen. In principe is vergoeding 
van de gemaakte kosten mogelijk. Bij de uitvoe-
ring is volop gelegenheid tot het ontwikkelen van 
eigen initiatieven. 

De gezochte vrijwilliger zal werken in overleg met 
een commissie uit het Bestuur van Protecta, be-
staande uit J.G.H. van Amerongen (voorzitter), 
B.H. Engelsman (penningmeester), waaraan is 

toegevoegd de administrateur, Mr. W.L.Valk, 
kandidaat-notaris. 

Reacties van een ieder die zich herkent in deze op-
roep zien wij gaarne tegemoet. U kunt deze rich-
ten aan Protecta, Postbus 71 1000 AB Amsterdam. 
Deze brieven zullen door de Commissie vertrou-
welijk worden behandeld. In verband daarmee 
gaarne op de enveloppe vermelden: Commissie 

Wilt u tevoren nog nadere inlichtingen dan kunt 
u telefonisch contact opnemen met voorzitter 
(0186.613469) of penningmeester (0346 • 571813). 

AIDS FONDS GIRO 8957 
BANKREKENING 10 70 70 228 TELEFOON 020 626 26 69 

STEUNFONDS 
Humanisme 

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het Humanis-

tisch Verbond (HV). 

Doelstelling is het werven en beheren van financiële middelen voor 

het HV. Het Steunfonds werft giften van particulieren en legaten en 

nalatenschappen door het voeren van direct-mail acties en adverten-

tiecampagnes. Ook treedt het Steunfonds op als executair-testamen-

tair. Daarnaast beheert het Steunfonds het vermogen van de stichting 

en het Verbond. 

Het bestuur van het Steunfonds Humanisme zoekt een 

bestuursne (m/v) 
1)eskundigheid op het gebied van marketing. 

fondsenwerving en/of financieel beleid is wenselijk. 

Vrouwelijke kandidaten hebben de voorkeur. 

Het bestuur komt minimaal 5x per jaar bijeen. 

(Reis- )kosten worden vergoed. 

Heeft u interesse? Schrijf dan naar: 

Steunfonds Humanisme. Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de functionarissen Hanneke 

an Wijk ot Marga \ an der l .ans op tel: 020 - 52 1 0000. 
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