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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 

Mensen helpen mens te zijn 
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Altijd werk voor vrijwilligers. 
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18 Postbus 71 Vraag 
Mr. Ton van den Brink beantwoordt vragen van lezers. 

Tijd voor iets extra's 

Velen hebben deze zomer genoten van rust en 

ontspanning in een andere omgeving dan thuis: 

op de camping, ergens in eigen land of elders, 

fietsend, wandelend of met de auto. Hoe komt 

het dat zoveel mensen behoefte hebben om 

even aan het dagelijks bestaan te ontsnappen? 

Er zijn veel verklaringen: de sleur doorbreken, 

contact zoeken met anderen, nieuwe ervarin-

gen opdoen... Ik noem voorts als belangrijk mo-

tief: tijd om andere dingen te gaan doen. Wie 

kent niet de ervaring dat je op vakantie veel 

meer leest dan anders? Tijd hebben om onbe-

zorgd te zijn, tijd hebben voor plezier, voor con-

tact, voor de natuur. Het zijn dingen waaraan je 

in het 'gewone' leven te weinig toe komt. Maar 

mensen die niet in de gelegenheid zijn om op 

vakantie te gaan, bijvoorbeeld omdat ze geen 

geld hebben of als andere omstandigheden dat 

verhinderen, missen iets belangrijks. Terwijl 

juist zij als geen ander erbij gebaat zouden zijn 

om zich met andere dingen dan hun dagelijkse 

beslommeringen bezig te houden. 

Onlangs meldde het Sociaal Cultureel Planbu-

reau dat ondanks alle economische groei en 

paarse juichtonen, één 

miljoen Nederlanders in 

uitzichtloze armoede 

verkeren. Voor hen 

geen onbezorgde va-

kantietijd. Daarnaast 

zijn er groepen die als 

gevolg van ziekte of 

handicap weinig gele-

genheid hebben om van 

hun vakantie te genie-

ten. Humanitas zou Hu-

manitas niet zijn als we daar niet bij stilstaan en 

iets doen: kindervakantiekampen, vakanties 

voor gehandicapten... Dit nummer van van 

Mens tot Mens getuigt daarvan. Wat wij doen is 

nooit voldoende, maar het is tenminste iets. 

We hebben de leden van Humanitas gevraagd 

om een extra bijdrage om de kindervakanties 

mogelijk te maken. De reactie was bemoedi-

gend. Op het moment dat we dit schrijven, is er 

al meer dan 40.000 gulden binnengekomen. 

Het lijkt of onze leden willen zeggen: vakantie-

tijd is tijd om iets extra's te doen, ook voor an-

deren. Dat is Hoopvol. 

Marius Ernsting 

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

Sponsorloterij 

•
In het juli-nummer van Van Mens tot Mens sto' 	 e' lei-

dende tekst bij het interview met Jan van Huuksloot de zinsnede: 

'vlak voordat de Sponsorloterij werd verkocht aan de Nationale Postco-

deloterij; Deze zinsnede zou mogelijk misverstand kunnen wekken. 

Verkoop heeft namelijk niet plaatsgevonden. De Stichting Fondsen Pro-

moties (SFP), die de Sponsorloteni exploiteert, is gewoon blijven be-

staan. Het bestuur van de SFP wordt nu gevormd door de directie van 

de Postcodeloterij. Dit betekent dat de Sponsorloterij ook gewoon blijft 

bestaan. Met de ervaring, deskundigheid en technische middelen van 

de Postcodeloterij zal het mogelijk zijn dat de Sponsorloterij een aan-

zienlijk grotere omvang bereikt. De goede doelenorganisaties die mee-

doen aan de Sponsorloterij profiteren daarvan. Dat geldt in het bijzon-

der voor Humanitas, waarvan de SFP tenslotte een 'dochter' was. 

Praten over de dood 

•
In het juli-nummer van Van Mens tot 

Mens wordt in het fotobijschrift op pagi-

na 14 de cursus Praten over de dood verrijkt 

je leven' aangeduid als een cursus van Huma-

nitas. In werkelijkheid is de cursus een geza-

menlijk initiatief van de AWL en Humanitas. 

Jonge asielzoekers in 
Zuid-Drenthe 

oio
Afdeling Zuid-Drenthe wil een netwerk 

van vrijwilligers formeren, die alleen-

staande minderjarige asielzoekers (ama's) 

helpen zich thuis te voelen in de Nederlandse 

samenleving. De werving van vrijwilligers en 

gastgezinnen is inmiddels van start gegaan. 

De vrijwilligers bieden hulp bij het leren van de 

Nederlandse taal, maar ook bij allerlei prakti-

sche en administratieve zaken, zoals een be-

zoek aan de bank of postkantoor. Humanitas 

kan de hulp van zowel jongere als oudere vrij-

willigers gebruiken. Het is mogelijk dat de 

asielzoekers graag met leeftijdsgenoten om-

gaan, maar als het om de functie van coach 

gaat, kunnen ouderen ook heel goed van pas 

komen. Inlichtingen: Humanitas afdeling 

Zuid-Drenthe, postbus 396, 7900 AJ Hooge-

veen. Telefoon 0528 • 27 79 92. 

Vluchtelingen Doen Award 

•
Deze zomer werd het project Multicultu-

rele Vrijwilligersorganisatie van Huma-

nitas in Groningen de winnaar van de Vluchte-

lingen Doen Award. Stichting Doen heeft deze 

prijs in het leven geroepen om vluchtelingen-

organisaties te stimuleren zich optimaal in te 

zetten voor de vluchtelingen in Nederland. Hu-

manitas kreeg de prijs omdat zij op een lo-

venswaardige manier vluchtelingen laat deel-

nemen aan het vrijwilligerswerk, hetgeen hun 

integratie bevordert. 

Logeeipi.oject  kind met 
een handicap 

Humanitas wil in Friesland een netwerk 

• van logeeradressen opzetten voor kinde-

ren met een handicap of een ontwikkelings-

stoornis. Voor het gast-logeerproject kreeg Hu-

manitas 37.000 gulden subsidie van de 

provincie Friesland. Het project is bedoeld om 

gezinnen met gehandicapte kinderen te ontlas-

ten. Humanitas zoekt een gastgezin waar kin-

deren regelmatig een middag, een weekend of 

een week naar toe kunnen gaan. 

Kaarten Wereldwijd 

•
Zolang de voorraad strekt is bij District 

Zuid van Humanitas een set ansicht-

kaarten te koop met afbeeldingen van Huma-

nitas Wereldwijd, dat dit jaar voor de tweede 

keer werd georganiseerd. De kaarten geven 

een beeld van de evenementen die vorig jaar 

op verschillende plaatsen in Brabant plaats-

vonden en waar verschillende culturen elkaar 

ontmoetten. De set bestaat uit negen kaar-

ten en is te verkrijgen bij Humanitas District 

Zuid door overmaking van f 7,50(+ f 1,60 

portokosten) op giro 222129 t.n.v. Humani-

tas District Zuid, Eindhoven o.v.v. kaarten We-

reldwijd. Inlichtingen: Humanitas District 

Zuid, telefoon 040 • 213 07 11. 

Training Praten over de dood 
Op 30 en 31 oktober organiseren de 

AVVL, Humanitas en het Humanistisch 

Verbond een training van drie dagdelen voor 

vrijwilligers die, in overleg en afstemming met 

hun afdeling, cursussen Praten over de dood 

willen gaan begeleiden. Het is de bedoeling dat 

deze cursussen zo veel mogelijk via lokale sa-

menwerking tussen de bovengenoemde partij- 

Training lotgenotengroepen 
rouw 

•
Voor vrijwilligers van Humanitas die 

lotgenotengroepen rouw in hun 

regio willen gaan opzetten en begeleiden, or-

ganiseert Humanitas een training van twee 

dagen op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 

Het is een landelijke training die plaatsvindt 

in Kerk en Wereld in Driebergen. Evelien 

Esser, werkzaam bij Olaertsduyn, zal deze 

training uitvoeren. De training is opgezet in 

samenwerking met Lotte Wouters van 

Humanitas en wordt grotendeels door 

subsidie gedekt. 

Er zal een bijdrage van 25 gulden per 

deelnemer per dagdeel (inclusief verblijf) 

worden gevraagd. In veel gevallen wordt dit 

helemaal of deels door de afdelingen ver-

goed. Ook vrijwilligers van het Humanistisch 

Verbond kunnen aan de training deelnemen. 

Inlichtingen en aanmelding: Landelijk Bu-

reau Humanitas (Lotte Wouters), telefoon 

020 • 523 11 00. 

De kinderopvang 

van Humanitas 

breidt opnieuw uit. 

van mens tot mens 
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Humanitas sponsort deelnemc 

Kinderziektes Akropolis 

40 
 Volgens directeur Hans Becker van de 

Stichting Humanitas Rotterdam is het 

wooncentrum Akropolis de kinderziektes van 

de oprichting te boven. De Akropolis telt 103 

levensloopbestendige woningen waar oude-

ren ongeacht hun zorgvraag kunnen blijven 

wonen. Twee studenten van de Universiteit 

Maastricht concludeerden onlangs in een 

scriptie dat Akropolis te veel de nadruk legt op 

zelfstandigheid van de oudere bewoners (55-

plussers). Vooral degenen die veel verzorging 

nodig hebben, zouden uit schaamte over hun 

afhankelijkheid de deur niet meer uit durven 

komen. Maar Becker stelt dat deze informatie 

vooral betrekking heeft op een aantal hoogbe-

jaarden, die gewend zijn aan een ander sys-

teem van zorg. Het personeel is volgens hem 

waakzaam voor isolement. 

Uitbreiding Kinderopvang 
Humanitas 

•
Op 1 juli heeft Stichting Kinderopvang Hu-

manitas de exploitatie overgenomen van 

een aantal stichtingen voor kinderopvang/peutel-

speelzalen in Weert, Stamproy, Nederweert en 

Hunsel. Dankzij de overname kon de continuiteit 

en kwaliteit van de voorzieningen en activiteiten 

van de stichtingen gewaarborgd blijven. Voor 

Stichting Kinderopvang Humanitas betekent deze 

overname een belangrijke uitbreiding van haar 

dienstverlening in Midden-Limburg. In totaal ma-

ken 1.242 kinderen gebruik van de voorzieningen 

voor kinderopvang en peutelspeelzalen. Met ruim 

90 vestigingen is Stichting Kinderopvang Humani-

tas een van de grootste organisaties van kinderop-

vang in Nederland. 

Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

en zullen worden georganiseerd. De training 

voor begeleiders is erop gericht om met de op-

zet van de cursus en het cursusmateriaal ken-

nis te maken. Er zal met diverse werkvormen 

worden geoefend. Cursisten Ieren onder ande-

re om te gaan met ervaringen van deelnemers 

en een veilig klimaat te bevorderen. De training 

is gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan 

in een gezamenlijk cursusproject in Noord-Hol-

land. De training wordt gehouden in Vormings-

centrum de Essenburgh in Hierden. De kosten 

zijn f 75,— per persoon (inclusief een over-

nachting en maaltijden). Er is plaats voor maxi-

maal 15 deelnemers, in principe vijf uit iedere 

organisatie. Het ligt in de bedoeling om ook in 

1999 een training voor vrijwilligers en begelei-

ders aan te bieden. Inlichtingen: Humanistisch 

Verbond , telefoon 020 • 521 90 00 (Ruud van 

Sijl) of Landelijk Bureau Humanitas, telefoon 

020 • 523 11 00 (Lotte Wouters). 

In het dagelijkse leven is Theo Bos vrijwil-

liger bij de Stichting Humanitas Dienst-

verlening voor Mensen met een Handicap (Hu- 

manitas DMH). In de eerste week van augustus 

nam hij deel aan de Gay Games in Amsterdam. 

Begonnen met een vervelende blessure aan 

een van zijn ruggenwervels. maar geëindigd 

met niet minder dan vijf medailles: 'Twee bron-

zen voor kogelstoten en speerwerpen. Drie zil-

veren voor discuswerpen, de tienkamp en de 

viermaal honderd meter loop', vertelt Bos na 

afloop van de Games vol trots en enthousias-

me. Zijn sportschoenen werden betaald door 

Humanitas. 'Voor mij de meest logische zaak 

van de wereld om Humanitas als sponsorte vra-

gen. Niet alleen omdat ik vrijwilliger bij Humani-

tas ben, ook omdat de idealen van de Gay Ga-

mes en Humanitas met elkaar overeenkomen. 

Beide organisaties willen dat binnen de sa-

menleving mensen zichzelf kunnen ontwikke-

len. Jezelf kunnen zijn. los van welk menselijk 

verschil dan ook, daar gaat het ons toch om? 

Niet bang hoeven zijn. Je niet uitgesloten willen 

voelen, maar gerespecteerd worden om wie en 

wat je bent. Dat is de reden dat ik mijn vrijwilli-

gerswerk bij Humanitas doe en de reden waar-

om ik aan deze Games meedeed. Dat is ook de 

reden waarom ik Humanitas om een financiële 

bijdrage heb gevraagd.' 

In de eerste week van augustus stond de 

hoofdstad op z'n kop. Maar liefst 14.700 

sporters ondersteund door zo'n 45.000 sup-

porters. kwamen vanuit alle uithoeken van de 

wereld bijeen om hèt evenement van het jaar 

te vieren: de Gay Games. Op initiatief van 

Olympisch atleet Tom Waddell wordt elke vier 

laar deze variant op de Olympische Spelen ge-

organiseerd. Waddell zag dat binnen de sport 

nauwelijks plaats was voor gelijkwaardigheid 

waar het gaat om seksuele voorkeur. Homo- 

Humanitas financierde de sportschoenen 

van Theo Bos voor de Gay Games. 

seksuele en lesbische sporters worden ge-

dwongen hun leefstijl voor zich te houden en 

als zij voor hun voorkeur uitkomen worden zij 

gediscrimineerd. Bovendien zag Waddell 

sport als de kans om tot verbroedering te ko-

men. Vriendschap door middel van sport, was 

zijn ideaal. Klaas Wilting, politievoorlichter in 

Amsterdam, liet weten dat tijdens de Gay Ga-

mes de criminaliteit met sprongen was ge-

daald. De vriendschappelijke sfeer was vol-

gens Wilting de oorzaak van de afname van de 

hoofdstedelijke criminaliteit. 

Theo Bos kreeg een speciaal gemaakt T-

shirt met het Humanitas-logo erop. 'Tijdens 

het sporten kwam ik iemand tegen die bij Hu-

manitas werkt. Hij was verbaasd dat ik zo'n 

shirt droeg. Maar tegelijkertijd blij verrast dat 

Humanitas zich ook verbonden voelt met de 

principes van de Games. Ik heb over verschil-

lende sponsors nagedacht, maar ben erg blij 

dat mijn eigen organisatie me financieel onder-

steunt. Ik voel me verwant met waar Humani-

tas voor staat. Nu was Humanitas er voor mij 

en dat is wel een verschrikkelijk goed gevoel.' 

De volgende Gay Games zullen worden ge-

houden in het jaar 2002. Theo staat al te trap-

pelen. 'Ik wil er zeker heen. Voor deze Spelen 

heb ik slechts zo'n twee maanden kunnen 

trainen, maar een volgende keer ga ik langer 

in training. Eerst zijn volgend jaar in Manches-

ter de Eurogames. de Europese versie van de 

Gay Games. Maar over vier jaar naar Sydney. 

Ik zal Humanitas weer proberen over te halen 

om me te sponsoren. Ze kunnen tevreden 

zijn: ik ben met vijf medailles thuisgekomen. 

dus dat was een prima resultaat. Laten ze al 

vast maar gaan sparen. i BD) 
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Ooit was Ma 

Humanitas. 

Marjorie zel 

zorg moest i 

bracht, had 

jorie van Exel vrijwilligster voor 

ot haar moeder dement werd en 

de hulp van de vrijwillige thuis-

inroepen. 'Wat deze vrouw teweeg 

k niet gekund.' 

BAMBER DELVER 

VRIJWILLIGE 

Met hulp 

`Ik had nooit zo niet 
mijn moeder kunnen 
dansen en zingen' 

NADAT MARJORIE DRIEKWART JAAR voor Hu-

manitas vrijwilligerswerk had gedaan bij 
een ouder echtpaar, kwam het bericht 

dat haar moeder was getroffen door twee 
beroertes. 'Ik vloog naar Suriname. Ik 
vond dat mijn moeder er slecht bij lag, ik 
maakte me grote zorgen. Er bestaat ge-

noeg deskundigheid in Suriname maar 
helaas nog te weinig over de uitvoering 
van zorg. Dementie komt in onze familie 
voor, er waren voortekenen. Ik wilde niet 
dat mijn moeder dement zou worden 
zonder de juiste zorg te krijgen.' 

De familie bracht moeder over naar 
Nederland. Daar kon zij beter worden 
verzorgd. 'Ik wilde er zijn voor mijn moe-
der', zegt Marjorie. 'Dat kon alleen maar 
als ze bij mij in de buurt was.' De ene keer 
leek Marjorie's moeder goed te herstel-
len, de andere keer had ze een terugval. 

Ervaring met dementie 
De angst van Marjorie, en van haar moe-

der, werd werkelijkheid: moeder ver-

toonde de eerste fasen van dementie. 'Ik 

kon mijn bezorgdheid een beetje dem-

pen met mijn kennis die ik door het vrij-

willigerswerk had opgedaan. Als ik de re-

acties van mijn broers vergelijk met die 

van mij, ben ik blij dat ik zo veel ervaring 

heb opgedaan.' 

Anderhalf jaar geleden had Marjorie 

zich bij de afdeling Alkmaar aangemeld 

voor vrijwilligerswerk. Ze wilde ervaring 

met en kennis van demente mensen op-

doen. In haar naaste familiekring kwam 
dementie voor: 'Mijn grootmoeder en 

mijn oom zijn beiden dement geworden. 
Kinds, zoals wij het in Suriname noemen. 

Voor demente ouderen is in Suriname 

nauwelijks begeleiding en begrip. Mijn 

oma heeft haar laatste dagen gesleten 

zonder de professionele aandacht die zij 

nodig had. Mijn oom veranderde van een 

trots man in een volstrekt hulpbehoe-

vende man. Hij werd afhankelijk van 

mijn tante, die haar werk opgaf om voor 

hem te zorgen. Dementie werd voor mij 

een schrikbeeld. Ik wist er niet mee om te 
gaan. Voor mij was dat reden genoeg om 

er achter te komen wat dementie is en 

hoe ik met demente mensen moet om - 

gaan.'  

Als beginnend vrijwilligster nam Marjo-

rie contact op met een ouder echtpaar in 
de omgeving, waar zij kon gaan werken. 

'Je komt bij mensen als buitenstaander 

over de vloer. Je neemt een belangrijke 

plek in, maar toch ben je gast. Respect 

voor de ander vind ik één van de belang-

rijkste voorwaarden in de vrijwillige 

thuiszorg. 

Lekker winkelen 
Begrip is een andere voorwaarde. Men-

sen schamen zich voor dementie. Ik 

kwam bij een echtpaar waarvan me-
vrouw dement werd. Mijnheer wilde 

graag een keertje tijd voor zichzelf heb-

ben. Hij schaamde zich. De verzorgende 

partner redt het niet en heeft behoefte 

aan rust. Degene die dement wordt be  

seft de terugval van een volwassene 
naar een kind. Van een onafhankelijke 
naar iemand die is aangewezen op an-

deren. Mevrouw wilde er graag eens tus-

senuit. Lekker winkelen, op koopjes-

jacht door het winkelcentrum. Elke 

woensdagochtend ging de rolstoel in de 

auto en op naar de winkels. Hoe meer ik 

kwam, hoe meer ik zag dat mevrouw en 

mijnheer opknapten. Ze zagen echt uit 

naar mijn komst. Ik leerde veel van hen. 

Elke woensdag liet ik mijn schrikbeeld 

over dementie verder achter me. Ik ge-
noot van de uitstapjes met mevrouw. Ik 

zit in het onderwijs en de winkelbe-
zoekjes pepten me helemaal op, zo ont-

spannend vond ik het 

Ik leerde ook veel omdat Humanitas 

goed contact houdt met alle vrijwilligers 

45)  van mens tot mens 



buiten 
en iedereen ondersteunt. Met aandacht 
maar ook met informatie. Negativiteit 
bijvoorbeeld maakt deel uit van demen-
tie. Als je dat niet weet, neem je het nega-
tieve gedrag persoonlijk op. 

Schuldgevoelens 
Nadat ik voor mijn moeder ging zorgen 
heb ik nog even geprobeerd om de be-
zoekjes aan het echtpaar vol te houden. 
Maar dat lukte me niet. Mijn schuldge-
voelens kregen weinig kans omdat de 
coordinator van Humanitas mij op het 
hart drukte dat ik voor mijn moeder en 
mijzelf moest kiezen. Voor het echtpaar 
werd een opvolgster gevonden.' 

Na verloop van tijd ervaarde Marjorie 
hoe zwaar de zorg voor haar moeder was. 
Zij trachtte de zorg te combineren met  

haar werk en de opvoeding van haar bei-
de opgroeiende kinderen. 'Ik moest het 
anders gaan organiseren en besefte dat 
wij hulp nodig hadden. Ik wilde voor 
mijn moeder een Surinaamse vrouw 
zoeken, vanwege het bekende dat zij kon 
bieden. Surinaams eten, Surinaamse 
liedjes, Surinaamse cultuur: de cultuur 
van mijn moeder. Demente mensen ge-
nieten zo van hun herinneringen, van 
vroeger. Die sfeer wilde ik in huis hou-
den, op die manier had ik haar zelf on-
dersteund. Gelukkig konden wij iemand 
vinden.' 

De rollen werden omgedraaid. Van vrij-
willigster was Marjorie cliënt geworden. 
'Als hulpvrager ervaarde ik wat iemand 
moet kunnen om dit werk goed te doen. 
Vriendelijkheid, respect, een groot gevoel 

Dankzij vrijwillige thuiszorg even 

vrij van zorg. 

van gelijkwaardigheid. Maar ook flexibili-
teit, incasseringsvermogen en doorzet-
tingsvermogen. Dat had de vrijwilligster 
allemaal in huis. Om een voorbeeld te 
noemen: op een dag kwam ik thuis en zag 
haar met moeder door de kamer dansen. 
In elkaars armen. Mijn moeder, die nooit 
zo van lichamelijk contact hield. Ik ge-
noot en was zo blij dat ik de steun van de-
ze vrijwilligster had gevraagd. Niet alleen 
omdat ze het mij een beetje makkelijker 
maakte, ook omdat mijn moeder weer an-
dere dingen kon delen. 

Teveel dochter 
Ik had nooit zo met haar kunnen dansen 
en zingen. Wat deze vrouw teweeg 
bracht, had ik niet gekund. Misschien 
was ik daar teveel dochter voor.' 

De laatste levensdagen van haar moe-
der bracht zij door bij Marjorie thuis. 
Marjorie wijst naar een hoekje in de huis-
kamer: 'Daar lag ze. We hadden haar bed 
zo neergezet dat ze gewoon in ons mid-
den lag. Mijn moeder is altijd streng ka-
tholiek geweest en zag erg tegen de dood 
op. Hemel en hel, verantwoording afleg-
gen... Ze was bang. Daar hadden we in 
een eerder stadium goed over kunnen 
praten. Zelf geloof ik dat het leven fasen 
kent, ik vertelde haar dat haar leven 
doorgaat hoewel in een andere, nieuwe 
vorm. Ze was een beetje gerustgesteld. Ik 
herinner me nog hoe ze haar laatste 
adem verzuchtte. Op een gegeven mo-
ment dacht ik; nu wordt ze gehaald, nu is 
het goed.' 

Ook de vrijwilligster heeft afscheid ge-
nomen van Marjorie's moeder. 'Zij heeft 
een waardevolle plaats ingenomen, ik 
ben haar intens dankbaar. Er was een 
band gegroeid tussen haar en mijn moe-
der en die moest op een goede manier 
worden afgesloten. Ik denk dat ik mijn 
moeder heb kunnen verzorgen doordat 
ik de kans had te zien wat dementie is. 
Mijn werk als vrijwilligster heeft me erop 
voorbereid.' 

'De unriijválligsteY heeft 
een woicadexyone 
pkiats ingenor(nt-,  

van mens tot mens 
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WIM REEDIJK, AEDES 'Hoe gaan mensen in 
een hoog ontwikkelde samenleving met 
elkaar om? De Burendag snijdt de kern 
aan van een actueel sociaal thema. Daar-
mee is de Burendag een werktuig waar-
mee je maatschappelijke onderwerpen 
aan de orde kunt stellen. Ik vergelijk een 
samenleving wel eens met een gebouw. Je 
kunt met veel stenen een groot gebouw 
neerzetten. Maar als de kwaliteit van het 
cement niet goed is, brokkelt het gebouw 
na verloop van tijd weer af. Zo is ook de sa-
menhangtussen de mensen belangrijk in 
een samenleving. Bij de Burendag gaat 
het om de rol die de mensen in hun woon- 

Wim Reedijk: 

'Zonder goed 

cement brokkelt 

een gebouw af'. 
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Op 19 juni 1999 organiseren Humanitas en Aedes, vereniging van wo-

ningcorporaties, opnieuw een Nationale Burendag. Het thema is zorg 

en wonen. Marius Ernsting, directeur van Humanitas, en Wim Reedijk, 

manager onderzoek en ontwikkeling van Aedes, leggen uit waarom. 

'Ik denk dat de burendag een terugkerend evenement moet zijn.' 

HENK VLAMING 

NIEUWE BURENDAG: 
omgeving spelen. Je kunt het thema op 
een aardige manier presenteren die ook 
het publiek aanspreekt. Het leuke is om 
de Burendag lokaal in te vullen, op veel 
verschillende manieren. Overal leeft het 
onderwerp anders en dat moet op elke 
plaats tot uitdrukking kunnen komen. Bij 
de laatste Burendag, met als thema leef-
baarheid, waren er afdelingen van Hu-
manitas en woningcorporaties die de 
voorronde op bescheiden schaal aan-
kleedden. Bijvoorbeeld met een bijeen-
komst in een buurthuis. Maar er waren 
ook plaatsen waar artiesten werden uit-
genodigd en waar cd's zijn gemaakt. 

Elk jaar kantelt het onderwerp van de 
Burendag een beetje. De essentie blijft 
hetzelfde: hoe gaan mensen met elkaar 
om. Volgend jaar is het thema zorg en wo-
nen. Dat heeft veel te maken met het the-
ma van dit jaar, leefbaarheid. Misschien 
dat we het een andere keer gaan hebben 

Wonen is meer dan 
mensen die in een 
woning naast elkaar 

over kinderen in de buurt. Het thema zorg 
en wonen is zeker nu interessant. Kijk 
maar eens naar de vergrijzing. Ouderen 
hebben behoefte aan de zekerheid dat zij 
in hun woning kunnen blijven wonen, 
ook als zij meer zorg nodig hebben. Het-
zelfde geldt voor andere groepen, zoals 
mensen met een handicap of mensen die 
aan de rand van de samenleving zitten. In 
toenemende mate wonen zij zelfstandig. 
Je kunt hiervoor voorzieningen aanleg-
gen, zoals een alarmcentrale. Maar dan, 
wat is het vervolg? Ben je in staat om de 
betaalde zorg alles te laten opknappen, of  

kun je een deel van de zorg overlaten aan 
de buren, de woonomgeving? 

Aedes en Humanitas bieden facilitei-
ten aan corporaties en afdelingen. Be-
langrijk is dat deze dag het nadenken sti-
muleert over hoe je klantgericht op het 
thema kunt inspelen. Onderlinge samen-
werking kan daarvan het gevolg zijn. Je 
kunt laten zien wat je al doet op dit gebied 
en je kunt je profileren. Wij willen laten 
zien dat er veel gebeurt in de samenleving, 
mensen in het zonnetje zetten die hun 
kop boven het maaiveld uitsteken. Die 
zijn dan ook een voorbeeld voor anderen.' 

van mens tot mens 
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Marius Ernsting: 

'De burendag is een 

praktisch handvat 

om na te denken.' 

Ben je in staat om de 
betaalde zorg alles te 
laten opknappen, 
of kun je een deel van 
de zorg overlaten aan 
de buren, de woon-
omgeving? 

menhang tussen mensen in hun woon-
omgeving en de zorg die zij voor elkaar 
hebben. Mensen kiezen een woning niet 
alleen vanwege comfort of de prijs, maar 
ook om het gevoel van vertrouwdheid en 
de veiligheid. Die kan op allerlei manie-
ren tot uiting komen. Bijvoorbeeld de 
zorg voor huisdieren als de bewoners 
weg zijn of het opvangen van kinderen 
van de buren tussen de middag. De Bu-
rendag is een praktisch handvat om 
daarover na te denken en initiatieven op 
het gebied van zorg en wonen in de 
schijnwerper te zetten. 

Erkenning voor al deze plaatselijke 
initiatieven is heel belangrijk. Het is 
geen kwestie van geld maar van waar-
dering. 

`Wij belichten de 
positieve kunt, 

MARIUS ERNSTING, HUMANITAS 'Ook in 
1999 organiseren wij de Burendag weer, 
samen met Aedes, de vereniging van wo-
ningcorporaties. Dit jaar heeft de Buren-
dag zoveel losgemaakt aan wederzijdse 
contacten, dat het zonde zou zijn om die 
niet verder te benutten. Ik denk dat de 
Burendag een terugkerend evenement 
moet zijn. Of dit ertoe leidt dat de Buren-
dag een jaarlijks of een tweejaarlijks eve-
nement wordt, hangt mede af van de er-
varingen die wij volgend jaar zullen 
opdoen. Het enthousiasme is groot. Nu al 
zijn er afdelingen van Humanitas die aan 
de bel trekken om opnieuw een Buren-
dag te organiseren. De motivatie om 
weer mee te doen is groot.  

Veel initiatieven van mensen in hun 
woonomgeving hebben groot effect op 
de betaalde zorg. Mensen die door hun 
omgeving worden geholpen, worden 
minder snel afhankelijk van bijvoor-
beeld thuiszorg. Ik ken een aantal men-
sen die samen een klaverjasclub vor-
men. Is er één ziek, dan springen de 
andere vrienden van de kaartclub bij om 
bijvoorbeeld boodschappen te doen. Wij 
zien vaak de negatieve aspecten in de sa-
menleving, zoals zinloos geweld en so-
ciale spanningen, maar de positieve kant 
moet ook belicht worden. Dit keer heb-
ben wij voor het thema zorg en wonen ge-
kozen. Wonen is meer dan mensen die 
naast elkaar leven. We kijken naar de sa- 

Voor een moment zet je tal van activi-
teiten in de schijnwerper. Een Burendag 
moet je niet zien als een zelfstandige ac-
tiviteit, maar als een geconcentreerd mo-
ment van publiciteit. Afdelingen van 
Humanitas die bijvoorbeeld iets doen 
aan vrijwillige thuiszorg, kunnen voor 
een moment in het zonnetje worden ge-
zet. Met de Burendag hebben wij als 
Humanitas daarom de gelegenheid om 
onze activiteiten te presenteren. De sa-
menhang tussen de ten toon gespreide 
activiteiten en de organisatie moet ech-
ter nog beter naar voren komen. De socia-
le samenhang in de samenleving kan niet 
zonder maatschappelijke organisatie die 
als aanjager functioneert.' 

C>  van mens tot mens 



INSPRAAK VOOR DE ZWAKKEN 

O 

9 
De behoefte van 

daklozen aan 

inspraak is groot. 

Sinds 1996 hebben bewoners van zorginstellingen 

wettelijk recht op inspraak. Ook de zwakkeren in de 

zorg zoals daklozen en mensen met een verstande-

lijke handicap. Met horten en stoten komen voor 

hen de cliëntenraden van de grond. Goede begelei- 

,, 
ding van buitenaf is daarbij van groot belang. 

FRANS VAN ROOIJEN 

`BIJ DE INSTELLING WAAR ik slaap, heb je 
geen inspraak. Ik zou willen praten over 
het eten en de manier van binnenkomen. 

Je moet gelijk douchen. Als ik om zeven 

uur binnenkom en ik wil om acht uur nog 

even naar mijn vrouw of mijn kinderen, 

dan mag dat niet meer. Ook al zit je mid-
denin een film, je moet om elf uur naar 

bed. Ik mag geen snoep of drinken mee-

nemen. Je kunt ook niet rustig met mede-
bewoners praten. Dit zijn de regels, zeg-

gen ze, als het je niet aanstaat ga je maar 

weg.' 

Zo denkt Ernst, een dakloze in Leeuw-

arden, over medezeggenschap in de Terp, 

een opvangcentrum voor dak- en thuislo-

zen in de Friese hoofdstad.Toch zou Ernst 

zijn ongenoegen best kwijt kunnen. De 

Terp heeft namelijk een cliëntenraad. Dat 
is een vertegenwoordiging van bewoners 

die opkomt voor de belangen van de be-

woners. Net  als alle andere zorginstellin-

gen is ook de Terp sinds 1996 verplicht tot  

het instellen van een cliëntenraad krach-

tens de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (wmcz). De patiënten en 

bewoners van bijvoorbeeld ziekenhui-
zen, daklozencentra, verzorgingshuizen 
en instellingen voor gehandicapten heb-

ben wettelijk recht op inspraak. 

Kindersrim-,p- . 
De klant als koning geldt ook in de ge-

zondheidszorg. De vraag van de consu-

ment hoort het uitgangspunt te zijn van 

het aanbod van zorg, vindt de overheid. 

Dat vergroot de effectiviteit van de zorg. 

Voor ziekenhuizen en verzorgings-

huizen is medezeggenschap niet zo'n 

probleem. Hun patiënten en bewoners 

weten wel wat ze willen en dat kunnen 
ze meestal ook wel goed verwoorden. Bo-
vendien weten zij zich gesteund door be-

langenorganisaties, zoals patiëntenplat-

forms en ouderenbonden. Maar hoe zit 

dat met zorgvragers met een minder  

krachtige stem, zoals daklozen en men-
sen met een verstandelijke handicap? 

Ook zij hebben het wettelijke recht op in-

spraak. Maar in instellingen die voor hen 

zorg bieden staat medezeggenschap nog 
in de kinderschoenen. Uit onderzoek van 
de Landelijke Vereniging voor Thuislo-

zen blijkt dat veel instellingen voor dak-

en thuislozen nog geen cliëntenraad 
hebben. En bestaande raden werken niet 

goed. Als instellingen gaan fuseren, in-

grijpend verbouwen of andere regels 

hanteren moet dat eerst worden voorge-

legd aan de cliëntenraad. 'Maar meestal 

heeft de directie al een kant en klaar 

plan. Voor de raad is het dan het slikken 

of stikken', vertelt Johan van Dorp. Hij is 

`De directe r hoiid 

zich tegen woort-fiq 

aardig «Uil ((te reqdek" 

EDvan mens tot mens 
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:n de zorg 
stichting Voila in Amsterdam, een orga-
nisatie van daklozen voor werkerva-
ringsprojecten. 'Het geeft niet de indruk 
van: 'Kom er bij" 

In instellingen voor mensen met een 
verstandelijke handicap verloopt in- 
spraak evenmin van een leien dakje. Je 
kunt verstandelijk gehandicapten nu 

eenmaal niet zomaar een cliëntenraad 
laten vormen. Het zijn doorgaans fami- 
lieleden die opkomen voor de belangen 
van de bewoners. Maar er is een groeiend 
besef dat verstandelijk gehandicapten 

beter voor zichzelf kunnen opkomen dan 
vroeger voor mogelijk was gehouden. 

Goede ondersteuning kan daaraan bij-
dragen. 

'Op dit moment luidt de vraag of de ge-
middelde cliënt in een cliëntenraad kan 
functioneren', zegt P.A. Bijman. Hij heeft 
een verstandelijk gehandicapt familielid 
en is lid van de cliëntenraad van De Beu-

kelaar in Dokkum, een instelling voor 
mensen met een verstandelijke handi-

cap. 'Door samenwerking met gehandi-

capten merken wij dat zij veel meer kun-

nen en weten dan wij vroeger voor 
mogelijk hielden. Wij zijn dit voorjaar be-

gonnen met cliëntenraden en we zoeken 
naar wegen. 

Coaching van bewoners 
Er zijn al instellingen waar men met 

coaching van bewoners in de cliënten-

raad werkt. Aanvankelijk gaat dat, bij 

wijze van spreken, over de hagelslag bij 
het ontbijt en langzaam wordt het meer.' 

De inspraak van daklozen en mensen 
met een verstandelijke handicap stuit 

nog op veel praktische problemen. In 

daklozencentra bijvoorbeeld is het ver-

loop groot. Soms vertrekt een lid van de 

cliëntenraad en veel bewoners hebben 

geen zin om in de raad te gaan. De cliën-

tenraad van de Terp bijvoorbeeld heeft 

maar drie van de zeven zetels vervuld. 

Leden van cliëntenraden moeten goed 

worden begeleid, anders komt het or-
gaan nauwelijks van de grond. 

'De behoefte aan en het belang van 
cliëntenraden bij daklozen zijn heel 

groot', weet Elly Gramme, projectmede-

werker maatschappelijke opvang van 

Humanitas. Zij werkt vooral met daklo-

zen 'Een probleem is dat de wet zegt dat  

iemand pas in de raad kan komen als hij 

minimaal een jaar in een instelling ver-
blijft. Maar daklozen verblijven een paar 

dagen in een passantenverblijf en dan 
moeten ze weer verder. Instellingen kun-
nen van die regel afwijken natuurlijk. 

Veel maatschappelijk werkers hebben 
iets van: Het is moeilijk om daklozen te orga-

niseren. Daardoor worden ze amper ge-
vraagd voor een cliëntenraad. Maar het 
blijven mensen die gebruik maken van 

voorzieningen en die tegen van alles op-
lopen. Belangrijk is dat mensen inspraak 

krijgen in de procedures bij instellingen' 

Ondanks de praktische problemen is 
het belang van inspraak van daklozen en 

mensen met een verstandelijke handi-

cap groot. 'Inspraak is voor bewoners be-
langrijk om zich betrokken te voelen bij 

wat er in de instelling gebeurt', zegt Bie-
renbroodspot van de Stichting Voila. 'Zo 
kun je samen problemen oplossen.' 

Samen oplossen 
Inspraak in instellingen met verstande-

lijk gehandicapten vergroot de zelfstan-

digheid van bewoners. Het is daarom van 

groot belang om medezeggenschap te be-

vorderen in instellingen waar bewoners 
moeite hebben met mondigheid. Maar 

De vraag van de con-
sument hoort het uit-
gangspunt te zijn van 
het aanbod van zorg 

met goede wil zijn praktische problemen 
op te lossen. Familie, verwanten, ex-be-

woners, cliënten, hulpverleners, instel-
lingen en organisaties als Humanitas 

kunnen er samen de schouders onder zet-

ten. Er zal tijd en energie gestoken moeten 

worden in het informeren van cliënten 

over de rol van cliëntenraden. Niet iedere 

cliënt zal direct in staat zijn om in zo'n ver-

gadercircuit mee te draaien. Scholing en 

begeleiding kunnen helpen. 

'Inspraak is een proces dat moet groei-
en', zegt Bijman. 'Externe begeleiding zal 

er een bijdrage aan moeten leveren. Ook 
ouders en verwanten die nu in de cliënten-

raad zitten, zullen moeten wennen aan 
deelname van cliënten zelf.' 

voorzitter van de Landelijke Vereniging 

voor Thuislozen en daarnaast voorzitter 
van de cliëntenraad van de Terp in 

Leeuwarden. 'In de Terp hebben we een 
goede relatie met de directie. Er is vijf 
keer per jaar overleg. We hebben als raad 
onder andere inspraak in de begroting en 

bij de benoeming van staffunctionaris-

sen. Wij willen vaste, ervaren medewer-

kers. De directeur hier houdt zich tegen-

woordig aardig aan de regels. In de begin 

was het wel even wennen, hij zag ons als 

pottenkijkers.' 

Briefje op het prikbord 
Dat het niet overal zo gaat, blijkt uit een 

voorbeeld van het opvangcentrum dat 
een verkiezing hield voor de cliënten - 

raad. Alleen was dat bij de bewoners niet 

bekend. Er scheen een briefje over de ver 
kiezing op een prikbord te hebben ge-

hangen. 'Maar dat heeft niemand ge-

zien', vertelt Ton Bierenbroodspot van de 

411)  van mens tot mens 



Dagboek van een vrijwilliger 

Marius Maris: Vakantiehuisjes 
1700I gehandicapten 
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Aan de rand van het Paterswold-

semeer in Eelderwolde staan 

twee vakantiehuisjes van Huma-

nitas die speciaal zijn aangepast 

aan mensen met een lichamelijke 

handicap. Marius Maris is als vrij-

williger van Humanitas al negen 

jaar beheerder van de huisjes. 

Maandag 
Het echtpaar dat een van de huisjes heeft 
gehuurd heeft geluk. Een ander gezin 
heeft wegens familie-omstandigheden 
afgezegd, zodat mijnheer en mevrouw 
nog een week extra van hun vakantie kun-
nen genieten. Mevrouw heeft ms, 
een spierziekte. Voor haar is 
het een uitkomst dat 
alles aan haar moge-
lijkheden is aange-
past: de keuken, 
het toilet, de douche. 
Bovendien liggen de 
huisjes aan het prach-
tige Paterswoldsemeer; 
een prettig verblijf in een 
aangepast huisje, middenin 
een natuurrijke omgeving. 
Logisch dat het echtpaar graag 
nog een weekje wil blijven. Als ik het goe-
de nieuws kom vertellen, zijn zij ver-
schrikkelijk blij. Ook al is het deze zomer 
niet al te best weer, er valt genoeg te bele-
ven. Bij slecht weer gaan de huurders bij-
voorbeeld het Groningse Museum bekij-
ken of het Klompenmuseum in Eelde. Bij 
goed weer zit men buiten op het grote erf 
en het schitterende terras. 

Dinsdag 
Gisterenavond is het laat geworden. Ik 
verblijf zelf in de buurt van de huisjes en 
vaak komen vakantiegangers een kop 
koffie of een pilsje drinken. Ik merk hoe 
belangrijk men het vindt dat er een be-
heerder is. Iemand in de buurt die niet al-
len klusjes opknapt, maar die ook aan-
dacht heeft. Een luisterend oor doet 
wonderen. Ik weet uit eigen ervaring hoe  

moeilijk het is om een gehandicapt kind 
te hebben: mijn zoon heeft een verstan-
delijke handicap. De familie die momen-
teel in het andere huisje verblijft, heeft 
twee zoons die incontinent zijn. Giste-
renavond kwam het echtpaar gezellig 
langs voor een praatje en een glaasje. 
Hun oudste dochter paste op de 
twee jongere zoons. We hebben 
veel gepraat en gela- 
chen. Het is 
voor hen 

een echte vakantie. Vorig jaar 
is de familie niet bij ons geweest en 

was men naar Friesland gegaan. Dat was 
geen succes. Iedereen had heimwee: 'Za-
ten we maar maar aan het Paterswoldse-
meer', had de familie geroepen. Met als 
gevolg dat dit jaar het huisje weer door 

hen geboekt is. 

Woensdag 
Vandaag is het mooi weer. De hoogste 
tijd om met onze boot te gaan varen. Het 
is een juweeltje. Het voorsteven is van de 
boot afgehaald, zodat de boot ook voor 
rolstoelen toegankelijk is. Soms durft ie-
mand niet. Ik probeer dan op hem of ha ar 
in te praten. Het kan namelijk zo leuk 
zijn. Dan zitten we gezamenlijk aan de 
wal te praten over hoe leuk varen is. In 
die negen jaar dat ik dit werk doe, is het 
me gelukt om iedereen van z'n angst af  

te helpen en met de boot mee te krijgen. 
Dit jaar hebben we onze eigen boot en 
hoeven we er niet eentje te huren. We 
hebben bovendien bij de aanschaf van 
de motor korting gekregen van de im-
porteur van Yamaha. Ook bij bedrijven 
heeft men nog hart voor de zwakkeren in 

de samenleving. De boottocht was 
een prachtige ervaring 

voor de men- 
sen. 	Iedereen 
genoot, niet in 
de laatste plaats 
ikzelf. Het werk 
met gehandicap-
ten levert mij zo-

veel goeds op, dat is 
met geen pen te be-

schrijven. 

Donderdag 
Vandaag moet er wat 

klein onderhoud wor-
den verricht. Een kraan 
lekt, een slot staat op 
het punt kapot te 
gaan... Ik kijk nog 
even naar de boot, 
maar daar hoeft 

niets aan te gebeuren. De boot is van 
kunststof en vergt weinig onderhoud. 

Vrijdag 
In het weekeinde komen er weer nieuwe 
mensen in een van de huisjes. De ver-
huur verloopt prima. In mei hebben we 
een open dag gehouden waarvoor veel 
belangstelling was. Reclame hoeven we 
amper te maken, de huisjes verhuren 
zichzelf wel. Via mond-op-mond recla-
me dienen zich telkens weer voldoende 
mensen aan. Het komt steeds vaker voor 
dat we ook tijdens de herfst- en winter-
maanden kunnen verhuren. Eigenlijk 

zijn de huisjes driekwart van het jaar be-
zet. Morgen komt een familie uit Alk-
maar. Deze mensen komen ook al voor 
het zoveelste jaar. Ze kennen onze tradi-
tie. Bij aankomst sta ik ze op te wachten 
met een kopje koffie, om ze zo snel mo-
gelijk op hun gemak te laten voelen. Voor 
de vakantieperiode zijn de Humanitas-
vakantiehuisjes hun thuis. Daar doen we 
alles aan. 

van mens tot mens  01) 
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Rechten en plichten 

oio
Op 24 oktober belegt het Humanis-

tisch Studiecentrum Nederland (HSN) 

een studiedag onder de titel: 'Geen recht 

kan zijn waar plicht ontbreekt'. Onlangs is 

een artikel verschenen, geschreven door 

verschillende oud-regeringsleiders, waarin 

gesteld werd dat het noodzakelijk is om 

naast de rechten van de mens, ook de plich-

ten van de mens in een aantal punten vast 

te leggen. Namens de schrijvers heeft oud-

premier Dries van Agt, de Nederlandse au-

teur, zich bereid verklaard het artikel te 

komen toelichten. De studiedag zal worden 

gehouden op de Dag van de Verenigde Na-

ties in het gebouw van Humanitas Rotter-

dam. Pieter de Hoochweg 110. Inlichtingen: 

HSN, telefoon 030 • 239 01 89. 

YOY 
Vanaf 2 september wordt iedere 

woensdag om 18.30 uur op Nederland 

1 het jongerenprogramma YOY uitgezonden. 

YOY is een 25 minuten durend programma 

voor en over jongeren, uitgezonden door de 

Humanistische Omroep. YOY gaat over hun 

persoonlijke verhalen en over de keuzes die 

ze moeten maken. In de uitzending van 2 

september, getiteld Goed je bek uit vertelt 

de 18-jarige Jan Jaap over zijn carrière als 

stand-up comedian met een hazenlip. In de 

uitzending van 9 september, getiteld Ge-

woon Winnie wordt de 20-jarige Winnie ge-

portretteerd, zanger van het Nederlandse le-

venslied. Winnie is van Antilliaanse afkomst, 

maar geboren in Nederland. In de uitzending  

van 16 september, getiteld Luister nou!, 

staat de generatiekloof tussen de Deense 

Anders (16), Stine (19) en hun ouders cen-

traal. In de uitzending van 23 september, ge-

titeld De bokser en de dichter, vertellen 

twee jonge mensen uit Noord-Ierland hoe zij 

hun eigen manier hebben gevonden om met 

hun angst voor geweld om te gaan. 

Training begeleiders 
relatievieringen 

Dit najaar start het Humanistisch Ver- 

bond met een training voor nieuwe be-

geleiders relatievieringen. De vraag naar in-

formatie en begeleiding bij een relatieviering 

is het afgelopen jaar fors toegenomen en de 

behoefte aan nieuwe begeleiders is groot. 

Relatieviering is de oplossing voor mensen 

die een verbintenis willen bezegelen en de 

gang naar gemeentehuis of notaris te kaal  

vinden. Met deze vorm van dienstverlening 

wil het Humanistisch Verbond meer diepgang 

geven aan een belangrijke gebeurtenis, 

zoals huwelijk, het afsluiten van een samen-

levingscontract of een huwelijksjubileum. 

De cursus vindt plaats in het najaar. Op de 

inleidende dag, op zaterdag 3 oktober, wordt 

een beeld gegeven van de dienstverlening. 

zowel inhoudelijk als organisatorisch. Op 

deze dag wordt meteen geoefend aan de 

hand van diverse creatieve taaloefeningen. 

Op 6, 7 en 8 november vindt een trainings-

weekend plaats waar inhoudelijk het hele 

traject van aanvraag tot en met de eigenlijke 

viering doorlopen wordt. Tot slot ligt op zater-

dag 12 december het accent op toespraak 

en presentatie. 

De kosten voor de totale training bedra-

gen f 225,—. Voor inlichtingen en aanmel-

ding: Humanistisch Verbond (Bea van Ber-

kel), telefoon 020 • 521 90 50. 

Opening Academisch Jaar 

•
Op maandag 7 september wordt aan de Universiteit voor Huma-

nistiek (UvH) het Academisch Jaar 1998-1999 geopend. Rector 

prof. dr. Henk Manschot zal in zijn welkomstwoord stilstaan bij het feit 

dat de universiteit in het komend jaar haar tienjarig bestaan viert. Gas-

tspreker deze middag is dr. Elsbeth Etty, biograaf van Henriëtte Roland 

Holst en redacteur bij NRC Handelsblad, met een lezing getiteld 'Ik 

erken geen trouw in het slechte' (uit 'Thomas More' door Henriëtte Ro-

land Holst). Aansluitend houdt de rector een voordracht getiteld 'Bomen 

over mensen en jonge sla; een academisch cryptogram'. Na afloop vindt 

er een receptie plaats in hetzelfde gebouw. Inlichtingen: UvH, telefoon 

030 • 239 01 00. 
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ten bank). Ook zal filosoof BobElbracht zijn licht la-
ten schijnen over de relatie tussen geld en sociaal 

functioneren. Er is uitgebreid gelegenheid tot dis-

cussie en gedachtenwisseling. De avond vindt 

plaats in het Bibliotheekcafé, Hoogstraat 110 in 

Rotterdam. Kosten: f 5,—.  I  •  nt; 	g 
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O Vijftien jongeren van 

15 tot 17 jaar gingen 

eind juli in de boot met 

Humanitas. Zij gingen 

met de afdeling Walche-

ren een weekje zeilen 

op het Veerse Meer. Dit 

initiatief hoort bij de ve-

le activiteiten die Huma-

nitas elke zomer organi-

seert voor jongeren. 
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Ouderenwerk en rouwbegelei-

ding, daarmee trekt de afdeling 

Zuid-Drenthe de aandacht. 

Maar daarnaast krioelt het in 

Hoogeveen en omstreken van 

andere activiteiten van Humani-

tas. Nieuwe vrijwilligers zijn dan 

ook altijd welkom, zeggen 

Beerend de Weerd, voorzitter, 

en Gerry Helmich, secretaris 

Zuid-Drenthe als bezige bij 
'KENMERKEND VOOR de afdeling Zuid-
Drenthe zijn de secties ouderen en rouw-

begeleiding', zegt Beerend de Weerd, 
voorzitter van de afdeling. Eerstgenoem-

de sectie, de meest actieve, is zo'n acht-

tien jaar geleden gestart en bestaat uit 

ongeveer r5 vrijwilligsters die ouderen 
op diverse manieren begeleiden. Bijvoor-

beeld door jaarlijks een feestmiddag te 

organiseren en ongeveer soo kerstatten-

ties te verzorgen. De kaarten daarvoor 
worden gemaakt door leerlingen van bij-

voorbeeld zmuc-scholen (zeer moeilijk 
leerbare kinderen). 

De sectie rouwbegeleiding bestaat 

acht jaar en is in die tijd zeer belangrijk 

geworden. Enerzijds vanwege degenen 

die de groep hebben opgericht en nog be-
geleiden. 'Een zeer goede motor', zo beti-

telt afdelingssecretaris Gerry Helmich de 

begeleiders. Anderzijds vanwege de ma-

nier van werken. 'Men voelt de doelgroep 

heel goed aan', meent voorzitter Beerend 

de Weerd. Deelnemers aan de groepen 
worden aangemeld door huisartsen of 

door het Riagg. Steeds vaker weten men-

sen zelf de rouwbegeleiding van Huma-
nitas te vinden. 

Stevig ver,DRYI,k,pft 
De afdeling Zuid Dien the heeft ongeveer 

honderd leden en is stevig verankerd in 

de plaatselijke samenleving. Zo werkt 

Humanitas samen met een groot aantal 

plaatselijke instanties. Ei zijn vertegen- 

woordigers van Humanitas in de Cliën-

tenraad, de Stichting Ouderen Hooge-

veen en de Vrouwenraad. Het blad van de 
afdeling gaat elk kwartaal naar alle leden 

én ligt op de leestafel bij bijvoorbeeld 

huisartsen, de Cliëntenraad en de open-

bare bibliotheek. De contacten met scho-

len en met de gemeente zijn zeer goed. 

De afdeling Zuid-Drenthe heeft een 
aantal activiteiten die elk jaar terugko-

men, waaronder veel voor jongeren. 
Bijvoorbeeld vakantiekampen voor kin-

deren. Daarbij vangen gastgezinnen kin-
deren op uit Rijnmond die voor een vakan-

tie naar het Drentse platteland komen. 

Ook regelt de afdeling jaarlijks een Sinter-

klaasfeest, met presentjes voor kinderen 

van wie de schoen anders leeg zou blijven. 
Een van de activiteiten is zelfs uitgegroeid 
tot groot evenement: Hobby '70, de twee-
jaarlijkse hobbybeurs. Hobbyisten tonen 

hun vaardigheden op deze beurs, waar-

voor zelfs internationale aandacht is. 

Te hulp schieten 
Om al het werk te kunnen doen, kan de 

afdeling een beroep doen op ongeveer 

zestig vrijwilligers. Die willen best mee-

werken aan een project of op een middag 

te hulp schieten. Maar slechts weinigen 

willen zich voor een lange periode als 
vrijwilliger aan Humanitas verbinden. 

Nieuwe, jonge vrijwilligers blijven daar-
om nodig. Omdat vrijwilligers komen en 

gaan, raken sommige activiteiten in de 

Zuid-Drenthe heeft tal van activiteiten en al-

tijd werk voor vrijwilligers', zegt secretaris 

Gerry Helmich. 

knel. Het bezoekproject voor gedetineer-
den in de Grittenborgh, een gevangenis 

in Hoogeveen, is daardoor van de baan. 

Ook de sectie ouderen kan wel wat nieu-

we mensen gebruiken. 
Humanitas Zuid-Drenthe volgt bin-

nenkort een cursus van het district 
Noord van Humanitas, met tips voor het 

vinden van mensen. Daarna gaat zij zelf 
een plan van aanpak maken. Over toe-

komstplannen gesproken: tegenwoordig 

zorgen ze eerst dat er mensen zijn om 
plannen uit te voeren, voordat nieuwe 

ideeën worden uitgewerkt. 

Een reeds uitgewerkt plan is een project 

voor het begeleiden van AMA'S (alleen-

staande minderjarige asielzoekers). 

'Daarmee hopen wij in oktober van start 

te kunnen gaan', zegt Helmich, begelei-

der van het project. Zowel de secretaris 

als de voorzitter zijn best trots op hun ei-

gen bestuur.'We zijn goed op elkaar inge-

speeld, er is ruimte voor persoonlijke ver-

halen en we kunnen met elkaar lachen. 

Kortom, we vormen een goed team.' 
En ook nog een reden voor trots: Itmee 

van onze vrijwilligers hebben het afgelo-

pen jaar een lintje gekregen. Een mooie 

opsteker voor al onze vrijwilligers.' 
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agenda 
Vergadering Hoofdbestuur Humanitas. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 523 11 00. 

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

Zuidwest (Marianne Klop), telefoon 010.425 01 72 of Humanistisch Verbond (Frans van Wijk), telefoon 010 • 425 0102. 

Module IV van de bestuurderscursus. Plaats: conferentiehotel Drakenburg in Baarn. Inlichtingen: Landelijk Bureau 

Humanitas (Ton van den Brink). telefoon 020 • 523 11 00. 

Overleg Ondernemingsraad-Bestuurder. Inlichtingen: Wim Rasker, District Zuidwest. telefoon 070 • 358 42 84. 

Module IV van de bestuurderscursus. Plaats: conferentiehotel Den Alerdinck in Laag-Zuthem. Inlichtingen: Landelijk 

Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 11 00. 

Vergadering Hoofdbestuur Humanitas. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 523 1100. 

De beste buur gekozen, seminar van Humanitas en Aedes, Vereniging van Woningcorporaties over de organisatie van de 

Nationale Burendag 1999. Plaats: De Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: telefoon 0294 • 494 353. 

Sluiting  inschrijving voor Hobby '70, de manifestatie voor vrijetijdsbesteding in Hoogeveen onder auspiciën van 

Humanitas. Inlichtingen: J. Zwiers. Tapuitlaan 66, 7905 CX Hoogeveen. telefoon 0528 • 26 56 91. 

Introductiedag vrijwilligers en beroepskrachten  van Humanitas. Plaats: Landelijk Bureau Humanitas in Amsterdam. 

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

Breed Bestuurlijk Overleg,  waaraan het HB, districten en werkstichtingen deelnemen. Inlichtingen: Landelijk Bureau 

Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 523 11 00. 

Training vrijwilligers  begeleiders cursus Praten over de dood,  georganiseerd door de AVVL, Humanitas en het Humanis-

tisch Verbond in Vormingscentrum de Essenburgh in Hierden. Kosten: f 75,- (incl. overnachting en maaltijden). Inlichtingen: 

Humanistisch Verbond (Ruud van SijI), telefoon 020 • 521 90 00 of Humanitas (Lotte Wouters), telefoon 020 • 523 1100. 

Trainingsweekend  voor vrijwilligers Steun bij Rouw uit district Noordwest in Volkshogeschool Bergen. Inlichtingen: 

Humanitas district Noordwest (Thea Schuurman), telefoon 020 • 305 11 33. 

Nationale Jeugdlezing,  georganiseerd door Humanitas, Stichting Kinderopvang Humanitas en Dagblad Trouw. Prof. dr. Theo 

Compernolle spreekt over de opvoeding van adolescenten: de kansen, mogelijkheden en valkuilen. Plaats: de Driehoeck (nabij 

CS) in Utrecht. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Loes Meijer), telefoon 020 523 1100. 

Hobby '70,  de manifestatie voor vrijetijdsbesteding in de Tamboer in Hoogeveen, onder auspiciën van Humanitas. 

Inlichtingen: J. Zwiers, Tapuitlaan 66, 7905 CX Hoogeveen, telefoon 0528 • 26 56 91. 

Personeelsbijeenkomst Ondernemingsraad  in Rotterdam. Inlichtingen: Wim Rasker, District Zuidwest, telefoon 

070 • 358 42 84. 

Symposium  over de opvang en begeleiding van partners. ouders, kinderen en familie van transseksuelen en genderdysfore 

mensen, georganiseerd door de Werkgroep Transsexualiteit-Genderdysforie. Plaats: het Trippenhuis in Amsterdam. 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Petra Kiene), telefoon 020 • 523 1100. 

Overleg  Ondernemingsraad-Bestuurder.  Inlichtingen: Wim Rasker, District Zuidwest, telefoon 070 358 42 84. 

Algemene Vergadering van Afgevaardigden.  Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas I Bart Schenke. Marjolein 

Klaasman, telefoon 020 523 11 00. 
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Nieuws voor kader en bestuurders 

Een geboorte 

schreeuw je van de 

daken, maar na een 

miskraam kun je ner-

gens terecht. 

• 
Professioneel Modern 	Noodzakelijk Sympathiek 	Eerlijk 
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Lotgenotengroep Miskraam 

•
Afgelopen voorjaar organiseerden Lis-

ette van Ardenne van afdeling Amster-

dam en Lotte Wouters, landelijk projectme-

dewerker Dienstverlening rond Overlijden, 

een specifieke lotgenotengroep voor vrou-

wen die een miskraam hebben gehad en 

graag hun ervaringen en gevoelens daarover 

willen delen. Ook afdeling Amsterdam van 

het Humanistisch Verbond werkte hieraan 

mee. Het met elkaar in contact brengen van 

vrouwen op deze manier voorziet duidelijk in 

een behoefte. Een dergelijk aanbod op het 

gebied van miskramen is nergens anders. 

Er hebben zich al weer nieuwe vrouwen aan-

gemeld. 

Op basis van deze ervaringen is een 

Draaiboek Lotgenotengroep Miskraam ge-

maakt voor vrijwilligsters van Humanitas en 

het Humanistisch Verbond, die ook een der-

gelijke lotgenotengroep willen opzetten en 

begeleiden. Het draaiboek is aan te vragen 

bij het secretariaat van het Landelijk Bureau 

van Humanitas. Inlichtingen: Lotte Wouters, 

telefoon 020 • 523 11 00. 

NOV Barometer 
Vrijwilligerswerk 

•
In juni heeft de NOV Barometer Vrijwilligers-

werk voor de tweede keer de bekendheid en 

het imago van Humanitas gemeten onder de Neder-

landse bevolking. Vergeleken met 1997 is de 

naamsbekendheid van Humanitas gelijk gebleven. 

De multiculturele samenleving en de ouderenzorg 

zijn de meest bekende activiteiten van Humanitas, 

gevolgd door vrijwillige thuishulp, maatschappelijk 

werk en opvang. Humanitas krijgt een hoger rapport-

cijfer dan in 1997: vaker een 8 in plaats van een 6 of 

7, zoals in 1997. Aan het onderzoek hebben 1001 

personen ouder dan 15 jaar meegedaan. Hen is ge-

vraagd of ze Humanitas van naam kennen, of ze we-

ten wat Humanitas doet en wat ze van Humanitas 

vinden. Ook is een aantal vragen gesteld naar aan-

leiding van de Nationale Burendag. Een dergelijk on-

derzoek is ook in juni 1997 uitgevoerd. Het onder-

zoeksrapport is op te vragen bij het Landelijk Bureau 

(Els Meijers), telefoon 020  •  523 11 00. 

Werkgroep Transsexualiteit 

•
Ondanks eerdere berichten heeft het Mi-

nisterie van VWS op 22 juli toch besloten 

de Werkgroep Transsexualiteit-Genderdysforie 

van Humanitas voor het jaar 1998 een subsidie 

van 85.000 gulden toe te kennen. Het ministe-

rie sprak haar waardering uit voor de psycho-

sociale hulpverlening voor transseksuelen en 

hun familie en de grote inzet van de vrijwilligers. 

deelname van vrijwilligers uit de Weerwerk-

doelgroep; 

• Een evaluatieverslag met meetpunten (in 

concrete vragen) t.b.v. de halfjaarlijkse beoor-

deling (tussentijds) en de beoordeling na één 

jaar van de opzet en uitvoering van lokale ini-

tiatieven. Dit materiaal is op te vragen bij het 

secretariaat van het Landelijke Bureau, tele-

foon 020 • 523 11 00. 

Nationale Jeugdlezing 1998 

40 
 Op 4 november organiseert de vereni-

ging Humanitas in samenwerking met 

Stichting Kinderopvang Humanitas en Dag-

blad Trouw voor de derde keerde Nationale 

Jeugdlezing. Spreker is prof. dr. Theo Comper-

nolle, kinderpsychiater aan de Vrije Universi-

teit in Amsterdam. Compernolle zal spreken 

over de opvoeding van adolescenten: kansen, 

mogelijkheden en valkuilen. Tevens wordt en-

kele adolescenten gevraagd te reageren. De 

Jeugdlezing vindt 's middags plaats in de Drie-

hoeck in Utrecht (nabij het Centraal Station). 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas 

(Loes Meijer), telefoon 020 • 523 11 00. 

Mailing Sponsorloterij 

•

Half september valt bij honderdduizenden adressen in Nederland 

een mailing op de deurmat waarin de lezer wordt uitgenodigd mee 

te doen aan de Sponsorloterij. Natuurlijk om een kans te maken op de ve-

le prijzen, maar ook om daarmee organisaties zoals Humanitas te steu-

nen. Tegelijk met deze brief ontvangen alle leden, vrijwilligers en betaalde 

medewerkers van Humanitas een brief van Marius Ernsting, directeurvan 

Humanitas, met een toelichting op de mailing. Daarin legt Ernsting uit 

Het imago van 	waarom mensen die Humanitas al als lid of vrijwilliger ondersteunen nu 

Humanitas (op 	 benaderd worden met de vraag Humanitas te ondersteunen door mee te 

basis van 766 re- 	doen aan de Sponsorloterij. Ook schrijft hij waarom Humanitas er baat bij 

spondenten die 	heeft dat de Sponsorloterij is overgegaan naar de Nationale Postcodelo- 

Humanitas ken- 	terij. Met deze brief hoopt hij duidelijk te maken dat Humanitas ook in de 

nen). Bron: NOV 	nieuwe situatie profiteert van de Sponsorloterij en dat een grote deelna- 

Barometer Vrij- 	me in het belang van Humanitas is. 

willigerswerk. 

Aanbod Weerwerk 

oio
Per 1 september heeft Paul Nijhuis, pro-

jectmedewerker Weerwerk tegen Uit-

sluiting, zijn werkzaamheden bij Humanitas 

verruild voor een andere functie. De afgelo-

pen twee jaar heeft hij verschillende resulta-

ten bereikt. Het bekendste voorbeeld is de 

Klussenbus in Breda. Ook is het nodige mate-

riaal ontwikkeld, onder meer: 

• De notitie Sociale activering — startpunten 

en starttips, die een handreiking kan bieden 

bij de gedachtenvorming omtrent en de ont-

wikkeling van een lokaal Weerwerk-initiatief; 

• De notitie Handreiking ondersteuning vrijwil-

ligers, een ondersteuningsplan m.b.t. de 
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Vragen 

Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Wijzigen van testament 

Jaren geleden heb ik een testament opge-

maakt, maar daarin staan zaken die inmid-

dels zijn achterhaald. Bovendien wil ik de 

begunstiging wijzigen. Moet ik hiervoor 

een nieuw testament maken? En hoe zit 

het dan met de geldigheid van het huidige 

testament? 

U kunt uw testament altijd laten her-
roepen of wijzigen bij iedere notaris. 
Dat hoeft u dus niet per se te laten doen 
door de notaris die het oorspronkelijke 
testament heeft opgesteld. Uw testa-
ment berust weliswaar bij deze notaris, 
maar hij heeft het bestaan ervan door-
gegeven aan het CentraalTestamenten 
Register in Den Haag. Wijzigingen wor-
den eveneens aangetekend in dat re-
gister, waardoor het oorspronkelijke 
testament zijn geldigheid verliest. Het 
eerste half uur van een oriënterend ge-
sprek bij de notaris is altijd gratis. Voor 
twee gelijktijdig opgemaakte en gelijk-
luidende testamenten (bijvoorbeeld 
langstlevende testamenten met ouder-
lijke boedelverdeling) berekenen nota-
rissen momenteel een vast tarief van 
458,25 gulden. Eén testament kost 
286,70 gulden, exclusief 21,15 voorin-
schrijving in hetTestamentenregister. 

Humanitas in uw testament. 

In een testament kunt u uw persoonlij-
ke wensen over uw nalatenschap laten 
vastleggen. Wettelijk is geregeld op 
welk deel eventuele familieleden recht 
hebben. Daarnaast kunt u ook aan an-
deren nalaten en aan liefdadige doelen, 
in de wet algemeen nut beogende instellin-
gen genoemd. U kunt bijvoorbeeld een 
bepaald bedrag reserveren voor Huma- 

nitas. In dat geval spreekt men van een 
legaat. U kunt ook een bepaald percen-
tage van uw nalatenschap reserveren 
voor Humanitas. In dat geval wordt ge-
sproken van een erfstelling.Tot ruim 
zestienduizend gulden hoeft Humani-
tas over uw legaat of nalatenschap 
geen successierechten te betalen. Is het 
bedrag dat u schenkt groter, dan wordt 
een gereduceerd tarief van elf procent 
(normaal: eenenveertig procent) over 
het hele bedrag berekend door de fis-
cus. 

Kwijtscheldingsnormer 

Wanneer en bij welk inkomen kan men 

kwijtschelding van belastingen krijgen? 

Er is een landelijke kwijtscheldingsre-
geling, die geldt voor alle rijksbelastin-
gen met uitzondering van de motorrij-
tuigenbelasting. Ook gemeenten, 
provincies en waterschappen zijn ge-
houden aan het kwijtscheldingsbeleid 
van de rijksoverheid, maar die over-
heidsorganen mogen afwijkende 
normbedragen hanteren en kunnen 
zelfs besluiten dat er in het geheel geen 
of slechts gedeeltelijk kwijtschelding 
wordt verleend. Of een belastingplich-
tige voor kwijtschelding in aanmerking 
komt, is afhankelijk van zijn inkomen 
(betalingscapaciteit) en vermogen. On-
der vermogen wordt dan verstaan: de 
totale waarde van de inboedel indien 
deze meer bedraagt dan 3000 gulden; 
de totale waarde van de auto, indien 
deze meer dan 3000 gulden waard is; 
bank- en girosaldi; de overwaarde van 
het eigen huis; erfenissen. Voor men-
sen van 65 jaar en ouder geldt een extra 
vermogensvrijstelling van 5000 gulden 
per persoon. Is er geen of onvoldoende 
vermogen aanwezig, dan moet worden 
beoordeeld of er zogenaamde bet-
alingscapaciteit aanwezig is. Uitgangs-
punt daarvoor is het netto besteedbaar 
inkomen van de belastingplichtige en 
van degene met wie hij een gezamenlij-
ke huishouding voert. Dit netto be-
steedbaar inkomen is het bedrag dat 
overblijft na aftrek van de volgende uit-
gaven: betaalde (kinder)alimentatie, de 
nominale ziekenfondspremie en de 
nog te betalen andere belastingschul-
den.Van de netto woonlasten (de 'kale' 
huur, verminderd met huursubsidie en 
woonkostentoeslag) blijft een bedrag 
van 33o gulden buiten beschouwing, 
omdat dit bedrag reeds verwerkt is in 
de kwijtscheldings- en bijstandsnorm. 

Hogere woonlasten tot een maximum 
van 755 gulden kunnen wel worden af-
getrokken. Nadat aldus het netto be-
steedbaar inkomen is vastgesteld, wor-
den daarop de kosten van het bestaan 
(de normbedragen) in mindering ge-
bracht. Volledige of gedeeltelijke kwijt-
schelding van belasting is dan mogelijk 
als het netto besteedbaar inkomen per 
maand lager is dan de volgende norm-
bedragen, die verschillen naar gelang 
van de persoonlijke omstandigheden: 
voor personen onder de 65 jaar zijn die 
gesteld op 90 procent van het feitelijke 
inkomen, met voor: 
• echtgenoten en ongehuwd samen-

wonenden: een minimum van 1464 
gulden en een maximum van 1830 
gulden per maand; 

• alleenstaande ouders: een minimum 
van 1281 gulden en een maximum 
van 1647 gulden per maand; 

• alleenstaanden: een minimum van 
915 gulden en een maximum van 
1281 gulden per maand. Voor 65-plus-
sers zijn de normen dit jaar extra ver-
hoogd. Deze zien er nu als volgt uit: 

• voor echtgenoten die beiden 65 jaar 
of ouder zijn, 1896 gulden per maand; 
voor echtparen van wie een van bei-
den 65 jaar of ouder is en de andere 
jonger dan 65 jaar, 1856 gulden per 
maand; 

• voor alleenstaande ouders 1713 gul-
den per maand; 

• voor alleenstaanden 1347 gulden per 
maand. 

Colot 
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Humanitas doet er wat aan 

Doet u mee? 

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. 

Informatie 
Humanitas, telefoon 020.5231100 
fax 020.6227367, email infoPlb.humanilas.nl  
bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 

Bij een overlijden moet er snel heel veel geregeld worden. 
Dat gaat veel gemakkelijker als u zelf al maatregelen heeft 
genomen. Maar veel mensen vinden het moeilijk of 
onaangenaam om zulke maatregelen te treffen. 

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouwbare, ervaren 
mensen die u kunnen helpen. Als uw executeur-
testamentair bespreken ze met u hoe uw laatste wil er uit 
moet komen te zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg 
voor punctuele uitvoering 

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door het 
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond strijdt 
voor een humane, tolerante samenleving. Vraag gerust 
meer informatie, telefonisch op nummer t0201 521 90 00 
of met de onderstaande bon 

STEUNFONDS 
Humanisme 
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