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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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Mensen heipen mens e zijn 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humandas, 

vereniging voor maatschappelijke dienst. 

verlening en samenlevingsopbouw. 

Het kleine belang 

Alle vijf kandidaten die op 21 mei meededen aan 

de verkiezing van de Beste Buur, waren overdon-

derd door al die aandacht. Daar stonden zij dan, in 

het zonnetje bij het programma van Yvo Niehe. Tot 

dagen daarna werden zij nog overstelpt door jour-

nalisten van televisie, radio, dagbladen en tijd-

schriften. Geen wonder dat ze grote ogen opzet-

ten van al die media-aandacht. Want de beste 

buren mogen dan wel uitzonderlijke verdiensten 

hebben, zij zijn gewend om die in alle bescheiden-

heid op lokaal niveau te etaleren. Zij worden daar-

bij niet gedreven door verheven motieven, zoals 

verbetering van de maatschappij of geloof in de 

mensheid. Zij zijn overtuigd van de waarde van 

hun eigen buurt, hun leefomgeving, en zij beper-

ken zich met hun inspanningen tot dat kleine stuk-

je van de wereld dat zij zelf kunnen overzien en 

beïnvloeden. Idealisme is daar teruggebracht tot 

het praktisch oplossen van alledaagse problemen 

die het leven van mensen kunnen bemoeilijken. 

Praktisch handelen op kleine schaal, dat is de 

noemer waarop mensen elkaar kunnen vinden, 

ongeacht opvoeding, afkomst of overtuiging. 

Ook hierbij geldt dat het succes vele vaders kent. 

Niet alleen mensen, maar ook organisaties, in-

stanties en instituties staan in de rij om deelge-

noot te zijn van herken-

bare resultaten. Het zij 

alle goedwillenden van 

harte gegund, maar wij 

moeten er voor waken 

dat kleinschalige initia-

tieven niet worden weg-

gekaapt door grote be-

langen van bijvoorbeeld 

overheidsorganisaties, 

instituties of instellin-

gen. Maar al te gemak-

kelijk wordt de indruk 

gewekt dat er een groter belang schuilt achter al 

die lokale initiatieven. Laten we er vooral aan den-

ken dat het grote belang dienstbaar moet zijn aan 

het kleine belang in plaats van omgekeerd. Deze 

zomer organiseert Humanitas opnieuw vakantie-

weken en opvang in gastgezinnen voor honderden 

kinderen. In alle gevallen gaat het om kinderen 

die verandering van omgeving nodig hebben. Be-

hulpzame handen en bewogen inzet maken dat dit 

mogelijk is. We geven er de naam van Humanitas 

aan. Maar we moeten goed onthouden dat die 

naam niets anders is dan een mantel om het mo-

gelijk te maken dat de kleine belangen van indivi-

duele mensen aan bod komen. 

George Brouwer 

voorzitter Humanitas 

4 Humanitas Nieuws 
Multiculturele festivals in Noord-Brabant. 

6 Aandacht van een gastgezin 
Dankzij de actie Frisse Lucht van Humanitas logeert 

Tara bij de Drentse familie Waninge. 

8 'Samen doen geeft je kracht' 
Interview met Sonja Ivangean, de Beste Buur 1998. 

10 Identiteit als keurmerk 
Hoe humanistische verzorgingshuizen vorm geven 

aan hun identiteit. 

12 Dagboek van een vrijwilliger 
Enriëtte Koks-Glaudemans, huisbezoek 

nieuwe leden. 

13 Zusters 
Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas. 

14 Het Moment 
Videoverbinding Humanitas Onder Dak. 

15 Afdeling: Lelystad/Dronten 
Activiteiten in het nieuwe land. 

16 Agenda 

17 Organisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18 Postbus 71 
Mr. Ton van den Brink beantwoordt vragen 

van lezers. 
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Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig beet 

Eén loket voor HIV-hulp 
Rotterdam 

•Een speciale taakgroep adviseert om 

de diverse initiatieven voor de hulp aan 

HIV-patiënten in Rotterdam onder te brengen 

in één loket. Ook het bureau HIV-Hulpverle-

ningvan Humanitas zou daaronder moeten 

gaan vallen. Bij het speciale loket moeten alle 

HIV-patiënten in Rotterdam en hun familiele-

den en vrienden terecht kunnen met vragen. 

Van daaruit kunnen zij worden doorverwezen 

naar speciale hulpverleners. De verwachting 

is dat het aantal sero-positieven en aids-pa-

tiënten de komende jaren nog zal toenemen. 

Rotterdam telt op dit moment 479 geregis-

treerde HIV-patiënten. 

Kiekeboe naar Humanitas 

•
De Stichting Kinderopvang Humanitas heeft de exploitatie van het 

kinderdagverblijf Kiekeboe van het ministerie van VROM in Den Haag 

overgenomen. De exploitatie was in handen van Kinderopvang Octopus. 

De overeenkomst tussen het ministerie van VROM en de Stichting Kinder-

opvang Humanitas kwam tot stand nadat de overeenkomst tussen het de-

partement en Kinderopvang Octopus afliep. Voor een nieuw contract heeft 

het ministerie een open inschrijving gehouden. Zij heeft bij het beoordelen 

van de inschrijvingen niet alleen gekeken naar goede kinderopvang, maar 

ook naar het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en de moge-

lijkheden van kinderopvang buiten traditionele uren. Bij Kiekeboe is be-

perkt plaats voor kinderen van ouders die niet bij VROM werken. 

Humanitaskoor 

•
In het vorige nummer van Van Mens tot 

Mens is dirigent Frans Kocx van het Hu-

manitaskoor Beverwijk abusievelijk aange-

duid als pianist Rob van Dijk. Het koor heeft 

onlangs haar 35-jarig bestaan gevierd. Het 

Humanitaskoor staat sinds 1969 onder lei-

ding van Frans Kocx. 

Maatjesproject 
daklozen Utrecht 

011) 
 De afdeling Utrecht van Humanitas 

heeft plannen in de maak voor een 

maatjesproject voor dak- en thuislozen. 

De bedoeling van dit initiatief is om koft 

pels te vormen: een vrijwilliger en een dak-

loze. Samen gaan zij allerlei activiteiten 

ondernemen. Voor de daklozen in kwestie 

kan dit de eerste stap betekenen naar het 

creëren van een nieuw sociaal netwerk. De 

afdeling is op zoek naar enthousiaste 

mensen die mee willen werken in een klei-

ne werkgroep die het project verder han-

den en voeten geeft. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen met Thea 

Schuurman, consulent district Noord-

west. Telefoon 020.3051133. 

Dementerende ouderen 
Heerhugowaard 

•
De Oppascentrale voor dementerende 

ouderen in Heerhugowaard heeft on-

langs bewoners van deze gemeente ingelicht 

over de mogelijkheden voor oppas. Naast Hu-

manitas nemen ook het Rode Kruis en De Zon-

nebloem deel aan de Oppascentrale. Mensen 

die samenleven met een dementerende huis-

genoot, kunnen een beroep doen op vrijwilli-

gers van de centrale. Die komen dan één keer 

per week bij de dementerende thuis om de ta-

ken van de huisgenoot over te nemen. 

Opvangcentrum Amersfoort 

•
In april zijn twintig belangstellenden. 

waaronder veel leden van Humanitas en 

het Gereformeerd Protestants Centrum, bij el-

kaar gekomen in het kader van de oprichting 

van een opvangcentrum in Amersfoort voor 

mensen met psychische problemen. De bij-

eenkomst was bedoeld om informatie te geven 

over het opvangcentrum. De bijeenkomst re-

sulteerde in vijf mensen die zich vrijwillig opga-

ven voor een werkgroep die de oprichting van 

het opvangcentrum voorbereidt. Deze werk-

groep, die eind mei is opgericht, zal zich onder 

andere bezighouden met het uitwerken van 

plannen, fondsenwerving en het zoeken naar 

een pand dat voor opvang kan dienen. 

Praten over de dood 

•
Op 16 juni nemen de eerste 24 cursis-

ten een certificaat in ontvangst voor het 

volgen van de cursus Praten over de dood ver-

nikt je leven. De cursisten hebben geleerd hoe 

zij groepen mensen kunnen begeleiden van wie 

naasten zijn overleden. De cursisten zijn vrijwil-

ligers van Humanitas en de uitvaartmaat-

schappij AVVL. In de toekomst nemen ook vrij-

willigers van het Humanistisch Verbond deel 

aan de cursus. De uitreiking vindt plaats in Uit-

vaartcentrum West. Fred Roeskestraat. Am-

sterdam van 14.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 

district Noordwest, telefoon 020 • 305 1133. 

Vestiging daklozenopvang 
Hengelo 

•
De Stichting Humanitas Onder Dak Hen-

gelo heeft dit voorjaar haar tweede vesti-

ging in de stad officieel in gebruik genomen. 

Met dit pand zijn de mogelijkheden van Humani-

tas voor de opvang van dak- en thuislozen be-

hoorlijk uitgebreid. Tot voor kort had Humanitas 

Onder Dak ruimte voor negen gasten, plus nog 

één plaats voor noodgevallen. Met de nieuwe 

vestiging is het aantal plaatsen veertien, plus 

twee voor noodgevallen. Humanitas kan in Hen-

gelo nu ook nazorg geven aan voormalige daklo-

zen die nu in appartementen wonen. Zo kunnen 

zij ervaring opdoen met het zelfstandig wonen. 

Steun  hij rouw in Almere 

40 
 De afdelingAlmere/Zeewolde van Hu-

manitas en de plaatselijke afdeling van 

het Humanistisch Verbond hebben samen een 

lotgenotengroep opgericht voor mensen die 

steun zoeken bij het verwerken van rouw als 

gevolg van het verlies van een dierbare. De eer-

ste bijeenkomst van de groep is al geweest. De 

lotgenoten praten over uitvaart, reacties van 

de omgevingen herinneringen aan de overle-

dene. Deelname aan de lotgenotengroep is 

gratis.lnlichtingen: Humanitas, afdeling Alme-

re/Zeewolde, telefoon 036 537 4003. 

o Rotterdamse 

kinderen te gast 

hij restaurant 

De Woudzoom. 
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Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Levensloopbestendige 
woningen 

•Directeur Ph. van der Laken van het 

Bergwegcomplex in Rotterdam, met 

195 levensloopbestendige woningen, ver-

wacht dat het concept van deze woning in heel 

Nederland in zwang zal komen. Deze wonin-

gen worden beheerd door Stichting Humani-

tas Rotterdam. Onlangs was Wim Kok op be-

zoek in het Bergwegcomplex, waar hij zich liet 

voorlichten over het idee achter deze woon-

vorm. Levensloopbestendige woningen zijn 

aangepast aan elke vorm van zorg van oude-

ren. Wie in zo'n woning woont hoeft niet meer 

te verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeg-

huis. Alle zorg wordt aan huis geleverd. Huma-

nitas wil met de bouw van levensloopbesten-

dige woningen voorkomen dat ouderen in een 

sociaal isolement terecht komen. Daardoor 

zijn er in het Bergwegcomplex ruime mogelijk-

heden voor buitenstaanders om binnen te lo-

pen, bijvoorbeeld voor een kop koffie op het 

terras of voor het leggen van een biljartje. 

Jeugdkamp Walcheren 

•
Van 24 tot 31 juli gaan zo'n tachtig kin-

deren uit Zeeland op vakantie met Hu-

manitas. Dan organiseert afdeling Walcheren 

voor de zestiende keer het Humanitas Jeugd-

kamp. 65 kinderen tussen de 7 en 17 jaar, 

verdeeld in twee leeftijdscategorieën, bivak-

keren in legertenten aan het Veerse meer. 

Vijftien jongeren tussen de 15 en 17 gaan in 

een zeilboot het Veerse meer op. Dertig vrijwil-

ligers, van wie sommige vroeger zelf als kind 

aan het kamp hebben deelgenomen, gaan 

mee om de jeugd te begeleiden. Inlichtingen: 

stichting Scoop (Toos Schouten), telefoon 

0118 • 682519. Aanmelding en inlichtingen: 

Mathilda Hanssen, telefoon 0113 • 562308. 

Dankzij financiële ondersteuning door dona-

teurs, instellingen, gemeenten en de provin-

cie Zeeland zijn de kosten van deelname 

slechts 95 gulden per kind. Donaties zijn wel-

kom op giro 541456 t.n.v. Humanitas afde-

ling Walcheren. 

Eten in Spier 

•
Kinderen uit Rotterdam en omgeving loge-

ren in het kader van de Actie Frisse Lucht 

van Humanitas een week bij Drentse gastgezin-

nen. Traditioneel serveert het restaurant De 

Woudzoom in Spier voor alle kinderen een groot 

bord patat, een kroket, appelmoes een glas limo-

nade en een grote sorbet toe. Elk jaar trakteert 

De Woudzoom de gastkinderen op deze maaltijd, 

als begin van de vakantieweek. 

Humanitas Wereldwijd 

•Deze maand organiseert de afdeling 

Midden-Brabant van Humanitas in tal 

van plaatsen het multiculturele festival Wereld-

wijd. In Goirle hebben van 24 mei tot 5 juni de 

eerste festiviteiten reeds plaatsgevonden. Er 

waren een multicultureel volleybaltoernooi, 

een literaire avond en muziek, dans, cultuur, 

een informatiemarkt en activiteiten voor kinde-

ren. Op 7 juni wordt Wereldwijd gehouden in 

Dongen en Kaatsheuvel en van 14 tot 20 juni in 

Waalwijk. In Dongen vinden optredens van Afri-

kaanse, Turkse en gemengde cabaret- en mu-

ziekgroepen plaats, er zijn een tentoonstelling, 

een informatiemarkt en activiteiten voor kinde-

ren. In Kaatsheuvel zijn een ontmoetings-

dienst, een informatiemarkt, een trommel-

workshop en een multicultureel straattheater. 

In Waalwijk zijn in het kader van Wereldwijd een 

week lang activiteiten op scholen, in bibliothe-

ken, in het sociaal-cultureel centrum, in buurt-

huizen en in het jongerencentrum. Op 6 sep-

tember wordt Wereldwijd afgesloten in het Lido 

bij Hoefsven in Waalwijk, van 13.00 tot 19.30. 

De toegang tot alle festiviteiten is gratis. Meer 

informatie: Jeanne van Beers, District Zuid, te-

lefoon 040.2130711. 

Tieners  helpen tieners met 
verlies 

op Voor tieners die een dierbare hebben 

verloren en die hun ervaringen met el-

kaar willen delen, organiseren Humanitas en 

het Humanistisch Verbond op 4 juli een the-

madag. Deze dag is bedoeld voor tieners en 

jongeren tot 25 jaar die iemand door de dood 

hebben verloren. De dag wordt gehouden in 

Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Van-

af 10.30 uur staat de deur open en worden 

Levensloopbestendige woningen van Humani-

tas zijn het grote voorbeeld in de ouderenzorg. 

jonge gasten ontvangen met een kopje koffie 

of thee. Het programma begint om 11.00 uur, 

waarna om 11.15 uur een talkshow van start 

gaat. Daarin staat de vraag centraal wat ver-

liezen nu eigenlijk betekent en wat het voor ie-

dereen persoonlijk inhoudt. Na de lunch kun-

nen de jongeren kiezen uit verschillende 

workshops: muziek, tekeningen, video, ge-

dichten, teksten en uitspraken. Het program-

ma duurt tot 16.00 uur. Kontakt der Kontinen-

ten is gemakkelijk te bereiken met het 

openbaar vervoer. De dag kost 17,50 gulden 

en dat is inclusief de lunch, koffie, thee en 

fris. Tieners kunnen zich aanmelden bij het 

Humanistisch Verbond (Dini Boer), telefoon 

020 • 521 9040. 

Dubbei  vakantieplezier 

•Humanitas heeft alle leden een brief ge-

stuurd waarin zij aandacht vraagt voor de 

kindervakantieweken. Het bestuur belooft het 

bedrag dat leden voor kindervakantieweken bij-

een brengen te verdubbelen. Elk jaar organi-

seert Humanitas in de zomer een weekje va-

kantie voor honderden kinderen. die doortal 

van oorzaken bijna nooit weggaan op vakantie. 

Huiselijke omstandigheden of stille armoede 

zijn bijvoorbeeld oorzaken waardoor kinderen 

altijd thuis blijven. Een weekje vakantie op een 

heel andere plaats dan thuis. is belangrijk voor 

de ontwikkeling van kinderen. Zestien afdelin-

gen van Humanitas hebben zich vorige zomer 

ingezet voor de kindervakantieweken. die bege-

leid worden door vrijwilligers van de vereniging. 

Deze vrijwilligers worden speciaal voorbereid 

door instellingen als Riagg of Boddaercentra. 
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o Tara (rechts) komt 

helemaal los op de 

boerderij van de fami-

lie Waninge in Dwin-

geloo. 

Voor de zevende kee 

nitas naar Drenthe, o 

voor de vijfde keer b 

die zij krijgt, en geni 

stadskind, wist niks 

dat is wel veranderd 

gaat Tara (10) uit Schiedam met Huma-

p vakantie naar een gastgezin. Zij logeert 

j de familie Waninge, de enige vakantie 

t van de aandacht daar. 'Ze was echt een 

an dieren af en keek haar ogen uit. Maar 

 

BAMBER DELVER 

 

STADS KINDEREN 	DRENTSE 

`Lekker  veel  aar 
'ZE HEBBEN EEN boerderij met dieren', ver-
telt Tara tijdens de busrit enthousiast. 'Ik 

heb nieuwe schoenen van mijn moeder 

gekregen, maar daar mag ik niet op lopen 

als ik op de boerderij ben. Het zijn heel 

mooie schoenen met plateauzolen. Ik 

ben zo tien centimeter groter. Op de boer-

derij draag ik meestal klompen. Dat moet 

wel, daar is allemaal gras en je loopt zo 

door de dierenpoep. 

Tara is nu ro jaar. Ze komt al sinds haar 

vijfde jaar bij hetzelfde gastgezin, de fa-

milie Waninge in Dwingeloo. Samen met 
zo'n honderd andere kinderen is Tara 

vanochtend in de bus gestapt, op weg 

naar de Drentse gastgezinnen voor een  

weekje vakantie. Het is een hele reis voor 

de stadskinderen uit de omgeving van 

Rotterdam.Veel van de kinderen zijn moe 

van de lange reis. Tara komt uit Schie-

dam. Haar broer Bo is ook mee, maar die 

gaat naar een ander gastgezin. Ze hebben 

weinig aandacht voor elkaar. Naast Tara 

zit Kenneth, een jongen uit Rotterdam. 

Hij heeft Tara tot zijn vriendinnetje ge-

maakt en probeert daar iedere buspassa-

gier van te overtuigen. 

Lid vandefarnilie 
Terwijl Kenneth indruk op haar probeert 
te maken haalt Tara haar schouders op: 

'We zitten niet eens vlak bij elkaar in de  

buurt. Onze gastgezinnen wonen ver van 

elkaar. Maar ik kom niet voor hem, ik kom 

voor de familie Waninge.' Eigenlijk komt 

Tara voor zichzelf. In het kader van de Ac-

tie Frisse Lucht, georganiseerd door de af-

deling Humanitas Midden-Drenthe, kan 

zij opnieuw genieten van een weekje op 

het platteland. In Schiedam is dat wel an-

ders, vertelt begeleidster Zwaantje Meij - 
nen. `Tara gaat op geen enkele andere 
manier op vakantie. Het is fijn voor haar 

dat de Dwingelose familie met open ar-

men op haar staat te wachten. Die geeft 

haar lekker veel aa ndacht,en dat voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar. Ze is echt 

lid van die familie geworden 
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We zijn er bijna. Tara begint onrustig op 
haar stoel heen en weer te schuiven. Nog 
even en dan kunnen de kinderen uit de 
bus. Net  als alle jaren eten zij eerst een 
hapje in restaurant de Woudzoom. 
'Meestal word ik opgehaald als we zitten 
te eten', weet Tara van eerdere jaren. Joe-
lend verlaten de kinderen de bus om 
door de groepsleiding richting eettafels 
te worden gemanoeuvreerd. Eén voor 
één komen de gastgezinnen tijdens het 
eten binnen.  

Fïnanciële problemen 
Zwaantje Meijnen is druk aan het bel-
len. Op het laatste moment zijn er kin- 

deren niet meegegaan. 'Er waren gezin-
nen met financiële problemen, maar 
daar hebben we een potje voor. Dat mag 
geen obstakel zijn, heb ik de ouders over 
de telefoon verteld. Maar het feest ging 
niet door. Jammer voor de kinderen die 
er zo naar uitkijken. Nu moet ik twee 
gastgezinnen teleurstellen. Maar mis-
schien hebben wij de oplossing gevon-
den: er is namelijk één kind over. Ik ga 
proberen om dat kind bij een van de gas-
tgezinnen te plaatsen die nu onver-
hoopt niemand op bezoek krijgen. Dat 
moet lukken.' 

Evie Waninge, de moeder van Tara's 
gastgezin, is met dochter Herma gearri-
veerd. Zij staan al op hun Schiedamse 
gaste te wachten. Tara doet alsof ze Evie 
en Herma nog niet heeft gezien en eet 
lekker door. Evie kent dit tafereel: `Ze 
komt wel, het is precies als bij het af-
scheid. Tara weet niet hoe ze zich moet 
gedragen en houdt alle emoties binnen. 
Ze komt pas los als ze op de boerderij is.' 
Na het eten pakt Evie de tas en loopt met 
Tara en Herma naar de auto. Langzamer-
hand ontdooitTara en begint honderduit 
te praten tegen Herma. 

Na aankomst op de boerderij rentTara 
met haar vriendinnetje Herma het wei-
land in. De meiden gillen van pret. Vader 
Waninge staat in de keuken alvast pan-
nenkoeken te bakken. 

Nogal mager 
Het gezin Waninge heeft vier kinderen: 
drie jongens en een meisje. Erik (i2), Ja-
cob (i3) en Albert (i4). Herma is 9. De fa-
milie reageerde op een oproep van de af-
deling Midden-Drenthe. 'Het leek ons 
leuk, wij hebben de ruimte en zo'n kind 
heeft het nodig. We wilden graag een 
meisje in de leeftijd van Herma.Tara was 
nogal mager toen ze voor het eerst 
kwam, het verschil met Herma is groot. 
Vooral via Herma horen wij hoe het met 
haar gaat. Ze praten wat af en Herma 
hoort alle geheimen: hoe het thuis gaat, 
wat er allemaal aan de hand is. Hoe ou-
der Tara wordt, hoe minder wij als gast-
ouders horen. Ze deelt alles met Herma. 
Dat is prima, hoor. Zolang ze maar ie-
mand heeft. Tara is echt een lid van de fa-
milie geworden. Ik vergelijk het altijd 
met een logeerpartij van een nichtje, zo 
beschouwt iedereen haar.' 

De jongens kunnen het ook goed met 
hun 'nieuwe nichtje' vinden. Erik herin-
nert zich hoe Tara de eerste vakantie bin-
nen kwam: 'Ze zei weinig en durfde niets. 
We hebben haar met rust gelaten, zodat 
ze tijd kreeg om te wennen.' 

Eerst met Herma 
Albert weet noghoeTara na een tijdje los-
kwam: 'De eerste week ging dat lang-
zaam. Maar opeens vertelde ze wat en 
vroeg ze ergens naar. Later ging dat nog 
veel beter. Ze speelt altijd het eerst met 
Herma en later pas met ons.' 

Vader Henri Waninge lacht als hij terug-
denkt aan Tara's eerste dagen op de boer-
derij. 'Ze was echt een stadskind, wist niks 
van dieren af en keek haar ogen uit. Maar 
dat is wel veranderd. Ze komt zelfs in de 
grote vakantie hier logeren, dat gaat hele-
maal buiten Humanitas om. Zo leuk vin-
den wij het om haar hier in huis te hebben.' 

Na al die jaren weet Tara de weg op de 
boerderij en helpt zelfs mee met het mel-
ken van de koeien. `Ze was nog eerder dan 
onze Herma', zegt Evie. 'Herma zei altijd 
dat zij niet bij de uiers kon en daarom niet 
mee hoefde te helpen. Al onze kinderen 
helpen mee, dat is een familietraditie.Als 
boerenzoon of -dochter hoor je alles van 
melken te weten want dat is het boerde-
rijleven. Tara heeft het gewoon gepro-
beerd, op het krukje en melken maar. Ze 
heeft Herma echt overgehaald, even later 
molken ze samen de koeien.' 

Actie Frisse Lucht 

lederjaar organiseren verschillende af-

delingen van Humanitas vakanties voor 

kinderen. De Actie Frisse Lucht is een 

van de langst lopende vrijwilligersprojec-

ten van Humanitas. Begonnen als vakan-

tie voor astma-patiëntjes in de Maas-

stad, uitgegroeid tot een project voor 

kinderen die het vanwege huiselijke, so-

ciale of financiële redenen gewoon nodig 

hebben om vakantie buitenshuis te hou-

den. In gastgezinnen worden de kinderen 

verwelkomd. Jaarlijks logeren er zo'n 

honderd kinderen uit het Rijmondgebied 

in cle leeftijd van 6 tot 13 jaar bij gastge-

zinnen in Drenthe. 

Een week voor de vakantie begon is er een 
geitentweeling geboren. Tara was er niet 
bij, maar ze werd meteen ingelicht door 
de familie Waninge. 'Nu zie ik ze zelf, wat 
zijn ze lief, fluistert ze als zij in de geiten-
stal komt. Trots poseert ze met de dieren 

voor de fotograaf. Evie houdt Tara stevig 
vast: 'Fijn dat je er weer bent, meissie', zegt 
ze. Even later stuiven de meisjes de boer-
derij in. Het melken is bijna klaar, de fa-
milie kan zo aan tafel. De pannenkoeken 
wachten. 
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Uit haar jeugd herinner 

gezelligheid en ook de 

van negen kinderen, w 

was. In de Haagse Tra 

Sonja Ivangean deze s 

deren. Op 21 mei wer 

Buur van Nederland. • 

gen werk verzetten, d 

zij zich de warmte, de 

racht van het gezin 

arvan zij de jongste 

svaalbuurt probeert 

amhorigheid te bevor-

zij gekozen tot Beste 

Is wij met z'n allen ber-

n voel ik mij blij.' 

INGE DE BOER 

• Sonja Ivangean: 

'Mensen die elkaar 

helpen worden ster-

ker.' 

ir • 

INTERVIEW SONJA IVANGEAN, BESTE BUUR 1998 

IK BEN NOG BIJ het slaan van de eerste paal 

in deze buurt geweest. Ik doe van oudsher 

veel in de straat, met andere vrijwilligers, 

vanuit de bewoners. Ik doe het voor onze 

wijk, voor de bewoners. Zelf ben ik de jong-

ste uit een gezin van negen kinderen. Wij 

hadden het arm, maar het was heel gezel-

lig thuis. Die gezelligheid, de warmte van 

het samenzijn, die vind ik nu nog belang-

rijk. Samen dingen bereiken, daar ontleen 

je kracht aan. Al zo'n vijftien jaar hielden 

we met een aantal kinderen tussen de 2 en  

12 jaar de straat schoon. Toen gaf ik ons op 

voor de Gulden Klinker, begin 1994. De Gul-

den Klinker is een prijs die de gemeente 

uitlooft voor bewoners die zes maanden 

lang hun eigen straat schoonhouden. 

Grote Woembakken 
Eerst sleepten we een prijs van tweedui-
zend gulden in de wacht. Voor het geld 

kochten we een paar grote bloembakken 

om de straat op te fleuren. Toen we een 

jaar bezig waren, wonnen we de tweede  

Naam 
	

Sonja lvangean 

Leeftijd 
	

48 

Woonplaats 
	

Den Haag 
Transvaalbuurt 

Bijzonderheden 	Beste Buur van 
1998 

0  van mens tot mens 	 NR  5 • juni 1998 



`Samen doen 
egfit je  kracht' 
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  prijs van de gemeente, vierduizend gul-

den. We schaften voetbaldoelen en een 
tafeltennistafel aan. 

De Transvaalbuurt had nogal een 
slechte naam, het gold als een achters-
tandsbuurt. Maar ik dacht altijd: als we 
met z'n allen de schouders eronder zet-
ten, dan tillen we die buurt erbovenuit.Als 
iedereen zich inzet, dan wordt het vanzelf 
beter. Vele handen maken tenslotte licht 
werk. Ik heb bezems en stoffers en blik 
aangevraagd en ook gekregen. De kinde-
ren mobiliseerden we met een blikje fris 
en een zakje chips. Toen we de tweede 
prijs hadden gewonnen, zijn we met ons 
allen naar MacDonald's gegaan. Feest! 

Vanaf 1983 zit ik in de bewonerscom-
missie van de woningcorporatie, toen be-
stond de bewonersorganisatie Transvaal 
al. We bespreken wat goed en wat slecht 
gaat in de straat, we geven klachten door, 
dingen die ons opvallen. We vergaderen 

regelmatig en zo nodig schakelen we de 
wethouder in, politie of bijvoorbeeld de 
Kesslerstichting, voor de opvang van 
daklozen en drugverslaafden. 

Een voorbeeld van een succesje? We 
hebben hier tussen de huizenblokken 
grote terreinen. Verwaarloosd, het on-
kruid stond metershoog. Het leek ons aar-
dig als we dat als tuin konden gebruiken. 
Dan ga ik dus aan het regelen. Bellen, 
schrijven, mensen aanspreken. Het resul-
taat: de woningcorporatie plaatste een 
deur in de bergingen en maakte de bin-
nentuin toegankelijk voor de bewoners. 

Iets anders: ons jaarlijkse kerstdiner  

voor bejaarden. Met vrijwilligers halen 
we ouderen op uit de hele buurt voor een 
groots diner in een bejaardenhuis. 

Fruitmandje 
We brengen ze ook weer thuis en geven 
ze dan ook een fruitmandje mee. Alles 
wordt gesponsord, de koks van het te-
huis koken, de spullen voor de tombola 
worden geleverd door de middenstand. 
De eerste jaren waren er zo'n honderd 
deelnemers, de laatste twee jaar was dat 
al opgelopen tot driehonderd. Dat bete-
kent dus ook voor al die mensen fruit-
mandjes maken, plus voor alle vrijwilli-
gers. Het is een project door en voor 
ouderen, maar ook dit lukt alleen metbe-
hulp van heel veel vrijwilligers, ik denk 
een kern van wel veertig of vijftig men-
sen. En ook de kerk springt bij voor de 
fruitmandjes. Een paar jaar geleden heb-
ben wij voor driehonderd ouderen een 

fruitmand geregeld tijdens het kerstdi-
ner, terwijl wij maar op honderd mensen 
hadden gerekend. Ik heb gehuild van 
blijdschap toen het ons toch lukte. 

Al het werk staat of valt met vrijwilli-
gers en hun enorme inzet. Ik ben nu wel 
gekozen tot Beste Buur, maar met mij zijn 
er zeer velen die zich enorm inspannen. 
Ik doe zelf niet veel of zwaar werk, hoor. Ik 
zie mezelf meer als een motor. Ik vraag 
van alles aan, ik bel en schrijf, ik stap erop 
af. We zitten met de wethouder aan tafel, 
en dan ben ik lang niet de gemakkelijkste. 
Ik fotografeer gewoon misstanden en die 
laat ik dan zwart op wit zien. 

Leefbaarheidspotje 
Uit een leefbaarheidspotje van de ge-
meente vraag ik bijvoorbeeld een hoge-
drukspuit aan. Die komt er; handig om 

`Als iedereen zich 
inzet, dan wordt het 
vanzelf beter' 

snel en grondig te reinigen. In onze 
straat zie je geen graffiti. De criminali-
teit hebben we de straat uitgewerkt. En 
daar ben ik best trots op. We schilderen 
ook zelf de boel op, met materiaal van 
de woningcorporatie. 

Het leukste project is zonder meer 
Haagse Hopjes. Thee of drie jaar gele-
den zijn we daarmee aan de slag ge-
gaan. En nu is-ie er. Een Haags Hopje is 
een omgebouwde container, voorzien 
van elektriciteit, toilet, stromend 
water, keukentje, verwarming en tele-
foon. In de container is veel vandalis-
mebestendig speelgoed, zoals steps, 
ballen, fietsen en skeelers, dat buurt-
kinderen met hun pasje kunnen lenen 
voor een dag. In ruil daarvoor verrich-
ten ze kleine klusjes; vegen, opruimen, 
schilderen. Er zijn heel veel sponsors 
bij betrokken en Melkert-krachten be-
mensen de container en begeleiden de 
kinderen. 

Als ik zie hoe wij hier samen om-
gaan met elkaar, van allerlei verschil-
lende nationaliteiten, hoe wij met z'n 
allen bergen werk verzetten, dan voel 

`Ik zie mezelf meer 
ais een ?motor' 

ik me blij. En als ik uit mijn raam kijk 
en ik zie een Antilliaans kind, samen 
met een Nederlands kindje en een Ma-
rokkaans kind samen op één van de 
fietsen van Haagse Hopjes, dan weet ik 
waar ik het voor doe. Wij doen dit uit 
het diepst van onze ziel. Ik ken de 
mensen uit deze wijk en ik geloof in 
hen. Zij geloven ook in mij. Op deze 
manier gaan wij ook meer in onszelf 
geloven.' 
	

O 
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Door fusie en schaalvergroting st 

teit van verzorgingshuizen met e 

schouwelijke achtergrond onder 

nistische verzorgingshuizen prob 

temidden van vele veranderingen 

ne invulling te geven aan humanis 

He 

• Ouderen blijken tevreden met de invulling 

van de identiteit in humanistische verzor-

gingshuizen. 

Identiteit als 
dat wij de ruimste appartementen bie-
den in Den Haag. Uiteindelijk blijkt dat 

meer dan negentig procent van onze be-
woners een andere levensbeschouwing 
heeft dan de humanistische.' 

Bezinningsbijeenkomst 
Hoe geeft een humanistisch verzorgings-

huis in de dagelijkse praktijk invulling 

aan de eigen identiteit? Directeuren van 

deze huizen hanteren termen als tole-

rantie, respectvolle bejegening en zelfbe-

schikking. De vraag is of een humanistisch 

huis zich hiermee anno 1998 nog onder-
scheidt van verzorgingshuizen met een 

andere of zelfs geen levensbeschouwelij-

ke grondslag. Zijn deze humanistische 

waarden niet zo langzamerhand ge-
meengoed geworden? 

'De humanisering van de samenleving 
is inderdaad ver voortgeschreden', zegt 
Joost Happel. 'Juist daarom moeten hu-
manistische organisaties zich duidelij- 

'HUMANISME IS VOOR ONS meer achter-

grond dan grondslag', zegt Hans Becker, 

directeur van de stichting Humanitas in 
Rotterdam, die verschillende woonvoor-
zieningen voor ouderen beheert. De stich-

ting maakt sinds enkele jaren naam met 

de zogeheten leuensloopbestendige wonin-
gen, die erop gericht zijn ouderen langer 

zelfstandig te laten wonen tot en met het 
verpleeghuis, ongeacht de zorgvraag. De 
zorgvisie van Humanitas is sterk prak-

tisch gericht: 'Door de unieke kwaliteit 
van onze voorzieningen willen wij in on-

ze wooncentra een algemeen gevoel van 
medemenselijkheid tot uitdrukking bren-
gen en een opgewekt leefklimaat schep-
pen. Dat zou je onze humanistische sig-
natuur kunnen noemen. Niet te veel ero-

ver praten, maar vooral doen.' 

Concurrentie zorgmarkt 
Joost H.M. Happel, directeur van het hu-

manistische verzorgingshuis het Coorn-
hert Centrum in Den Haag, vindt het be-
langrijk om de humanistische signatuur 
goed in beeld te houden. Hij legt uit dat 
woonvoorzieningen voor ouderen door 
fusies en schaalvergroting hun humanis-
tische signatuur dreigen te verliezen. 
Daarvoor wil hij waken 'We zijn daar heel 
bewust mee bezig. De humanistische 

grondslag ervaren we in dit huis als iets 
waardevols, waarmee wij ons bovendien 
heel goed naar buiten toe kunnen profile-
ren. En dat is nodig, want op de Haagse 
zorgmarkt is veel concurrentie. Ook het 

Coornhert Centrum heeft te maken met 
een krachtenbundeling. Zo zijn we een sa-
menwerking aangegaan met het andere 
humanistische huis in Den Haag, het 
Wijndaaldershuis, en met de Humanisti-

sche Stichting voor Beschut en Groepswo-

nen. Binnen die schaalvergroting streven 

we er naar de humanistische signatuur 
juist te versterken. Daarnaast is met de 
Universiteit voor Humanistiek gewerkt 

aan een kwaliteitsverbetering op grond 
van humanistische uitgangspunten.' 

Het Coornhert Centrum blijkt zeer ge-
wild. Geen ander verzorgingshuis in Den 

Haag heeft zo'n lange wachtlijst. Komt 
dat nu door de aantrekkingskracht van 

die enthousiast uitgedragen humanisti-

sche identiteit? 'Wij hopen altijd dat 

mensen voor het Coornhert Centrum 

kiezen omdat ze het zo'n fantastisch hu-

manistisch verzorgingshuis vinden', 
zegt Happel. 'Ik moet echter eerlijk toege-
ven dat voor velen voor ons kiezen omdat 

dit centrum bij hen in de buurt ligt, of om -  

ker onderscheiden en laten zien dat zij bij 
uitstek op dit gebied kwaliteit kunnen 

bieden.' In het Coornhert Centrum zijn 
veel activiteiten voor bewoners geba-
seerd op het humanistische gedachte-
goed. Eén keer per maand is er een bezin-

ningsbijeenkomst onder leiding van de 
humanistisch raadsman. Men viert het 

Zonnewendefeest op 2i december en er 

zijn humanistisch getoonzette bijeen-

komsten op onder meer 4 mei en op de 
jaarlijkse dag tegen het racisme. 

Handen aan het bed 
Een van de belangrijkste elementen die 
de eigen identiteit van humanistische 

verzorgingshuizen onderstrepen, is het 
werk van de geestelijk raadslieden. Dat 
werk is hier en daar ten gevolge van be-
zuinigingen onder druk komen te staan. 
Verzorgingshuizen zijn soms gedwon-
gen te kiezen voor meer handen aan het 

bed Happel 'Je moet inderdaad keuzen 
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keurmerk 
maken. Wij hebben ervoor gekozen om 
een humanistisch raadsman in dienst te 
hebben.' 

In het Henriëtte Roland Holsthuis, een 
humanistisch verzorgingshuis in Amster-
dam, ligt de situatie anders. 'De afgelopen 
jaren hebben wij vanwege renovatie vele 
reorganisaties meegemaakt, waarbij het 
humanistisch geestelijk raadswerk he-
laas voor een deel is verminderd', zegt Le-
na Tamboer, lokatiemanager van dit ver-
zorgingshuis. 'Dat komt niet doordat wij 
geen waarde zouden hechten aan onze 
humanistische signatuur. Integendeel, 
maar we hebben alleen een keuze moeten 

maken voor de praktische zorg, omdat de 
zogeheten zorgzwaarte is toegenomen. Be-
woners hebben tegenwoordig meer zorg 
nodig dan vroeger doordat mensen ge-
middeld ouder worden dan vroeger. Bo-
vendien gaat men tegenwoordig niet 
meer zo snel naar een verpleeghuis, maar 
blijft in een verzorgingshuis wonen. We  

streven ernaar om onze bewoners, ook als 
ze gezondheidsproblemen krijgen, zo 
lang mogelijk bij ons te laten wonen.' 

Een notitie van het Henriëtte Roland 
Holsthuis onderschrijft dat men hier de 
humanistische identiteit inhoud geeft 
door extra veel aandacht te besteden aan 
de wijze waarop het personeel met de be-
woners omgaat. 

Identiteit als keurmerk 
Elly Vreeburg, coordinator Geestelijke 
Verzorging van het Humanistisch Ver-
bond, is geen voorstander van een ver-
mindering van het humanistisch raads-
werk. 'De geestelijke verzorging blijkt 
voor veel ouderen heel belangrijk. Juist 
als ze meer zorgbehoeftig worden, is het 
noodzakelijk dat er iemand is met wie zij 
over hun ervaringen en levensvragen 
kunnen praten.' 

Humanistische zorg heeft voor Vree-
burg duidelijk een onderscheidend ka- 

rakter. 'Verzorgingshuizen met een hu-
manistische grondslag lopen met een 
aantal zaken voorop. Denk aan de geïnte-
greerde geestelijke verzorging, het bie-
den van terminale zorg, en de opvang en 
begeleiding van familie. Verder bestaat 
de mogelijkheid om met een homosek-
suele partner samen te wonen en zijn er 
speciale projecten voor eenzame bewo-
ners. Er is veel eenzaamheid onder oude-
ren, daar moet je iets aan doen en dat ge-
beurt in de humanistische huizen. Op 

`Niet teveel praten, 
vooral doen' 

grond van dit alles zou je eigenlijk van de 
humanistische identiteit een keurmerk 
moeten maken.' 

Deze benadering werkt, zo blijkt uit 
onderzoek waaruit de grote tevreden-
heid met het leefklimaat in humanisti-
sche verzorgingshuizen naar voren 
komt. 'Vooral vanwege de wijze waarop 
men in humanistische huizen omgaat 
met de vragen en noden van ouderen', 
vervolgt Vreeburg. 'Alle bezuinigingen 
ten spijt creëren verzorgingshuizen een 
hoogwaardige woon- en leefomgeving, 
waarin iedereen, met welke levensover-
tuiging dan ook, zich goed thuis voelt.' 

Hoewel er verschillen zijn in de wijze 
waarop humanistische verzorgingshui-
zen hun humanistische signatuur tot uit-
drukking brengen, is er al met al geen 
sprake van een identiteitscrisis. Wel is 
het van groot belang dat humanistische 
huizen de vinger aan de pols houden. 
Wanneer de zorgbehoefte van ouderen 
verandert, dient men de dienstverlening 
daarop af te stemmen. Een actieve en in 
zekere mate ook vooruitziende houding 
is noodzakelijk. Zo'n houding garandeert 
dat het humanisme ook in de toekomst 
een daadwerkelijke onderscheidend 
kwaliteitsmerk blijft. 	 O 

Door bezuinigingen, fusies en toege-

nomen zorgzwaarte hebben verzor-

gingshuizen steeds meer moeite om 

een eigen identiteitte profileren. In hu-

manistische huizen wonen ouderen 

van alle gezindten, die vaak niet om le-

vensbeschouwelijke maar om prakti-

sche redenen voor de woonvoorzie-

ning hebben gekozen. 
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Dagboek 

 

van een vrijwilliger 

Enriëtte Koks-Glaude  ans: 
huisbezoek Humanitcw-Mder. 

Woensdag 
Vandaag is het weer tijd voor een huisbe-

zoek. Getooid met een bloemetje ga ik 
naar het bewuste adres. In de auto pro-
beer ik me aan de hand van het telefoon-

tje een voorstelling te maken van de 

mens achter de naam. Ik ben al vaker 
voor verrassingen komen te staan. Het is 
altijd afwachten wie de deur open doet. 

Het duurt niet lang of ik ben bij het be-
wuste adres. 
Na mijn 

aan- 

Nieuwe leden van Humanitas in 

de afdeling Zuid-Oost Brabant 

kunnen rekenen op een telefoon-

tje van Enriëtte Koks-Glaude-

mans, lid van het afdelingsbe-

stuur. Zij vraagt aan elk lid of die 

bezoek op prijs stelt. Zo ja, dan 

brengt Enriëtte graag een huis-

bezoek. 

Dinsdag 
Vandaag verzend ik de wel-
komstbrieven voor de 
nieuwe leden. Er zijn 
weer enkele bij ge-
komen. Wij hebben 
een werkwijze ontwik-

keld om structureel aan-

dacht te geven aan nieuwe 

en ook aan trouwe leden 
van Humanitas in onze af-

deling. Meldt zich iemand 
aan, dan ontvangt hij of zij een 

welkomstbrief. Dat is stap één. 
Stap twee is directer. Na onge-
veer twee weken neem ik na-
mens de afdeling telefonisch con-

tact. Ik maak me bekend als 
bestuurslid van Humanitas afde-

ling Zuid-Oost Brabant en vraag of men 
de brief heeft ontvangen. Mijn volgende 
vraag is of er voldoende informatie is 

over onze vereniging en of er misschien 

behoefte bestaat aan een nader, per-

soonlijk gesprek. Eén op de drie leden 

stelt een bezoek op prijs. Bij nieuwe le-

den neem ik wat informatiemateriaal 

mee: een linnen Humanitas-tas en een 

Humanitas-ballpoint. Meestal praten we 

over de vereniging. Bij deze gelegenheid 

vraag ik of men actief wil worden en iets 

zou willen betekenen voor Humanitas. 

Over het algemeen is men blij met mijn 

telefoontje. Men waardeert het dat van-

uit de vereniging belangstelling wordt 

getoond. 

bellen verschijnt een oudere dame van 
E zo'n tachtig jaar in de deuropening, lo- 

pend met een stok. Zij verwelkomt mij 12: 
met een vriendelijke glimlach. Bij het 

kopje thee ontspint zich een leuk ge-
sprek. Door belangstellend te informe-

ren naar gezondheid en eventuele 
(klein)kinderen krijg ik al snel contact. 

Mevrouw vertelt over haar ziekteproces 

en over de hulp die zij krijgt. Ik breng Hu-
manitas ter sprake. Humanitas kent im-

mers mogelijkheden voor deze vrouw. Ik 
vraag of ze genoeg hulp heeft en of de 
kinderen haar kunnen en willen helpen. 

Natuurlijk verlopen alle gesprekken an-
ders, maar ze zijn allemaal prettig en er 

is echt contact. Als men écht is begaan  

met het leven van de medemens, ver-
loopt het contact vanzelf. 

De vrouw vraagt hoe het allemaal moet 

als zij overlijdt. Hoe zal de begrafenis ver-

lopen? Ik vraag haar of ze er al over na 

heeft gedacht hoe zij wil dat haar begrafe-
nis verloopt. Ze heeft veel vragen: kan ie-
mand een persoonlijk woord spreken, 
wie moet zij hierover benaderen, zijn er 

kosten aan verbonden? Ik probeer al haar 

vragen te beantwoor-

den. Ik heb niet alle ant-

woorden, maar beloof 

binnen twee dagen terug te 
bellen. Ook als ik de juiste infor-

matie niet kan vinden neem ik con-
tact op, zodat mevrouw weet 

waar zij aan toe is. Het 

draait allemaal om 
vertrouwen. De-

ze mevrouw heeft 

me vertrouwen ge-

geven, dat mag ik 

niet beschamen. 

Vrijdag 
Onze afdeling heeft 
een beleidsplan opge- 

steld, waarin de huisbe-
zoeken zijn opgenomen. 

Toen ik met het voorstel 

kwam, wist het bestuur 

niet zo goed wat zij er mee 

moest. Ik heb uitgelegd 
hoe ik aan dit idee ben gekomen. Een lid 

van Humanitas vertelde mij ooit dat de 

jaarlijkse acceptgirokaart het enige teken 

van leven van Humanitas was. Ik kon niet 

anders dan dit beamen. Uit deze constate-

ring zijn de huisbezoeken voortgekomen. 
Het werkt, merken we. Vandaag leg ik 

weer een bezoekje af. Ditmaal verloopt 

het gesprek niet zo intiem als woensdag. 

Maar opnieuw wordt ons initiatief zeer op 

prijs gesteld: 'Bedankt mevrouw, dat u 
naar mij hebt willen luisteren. Kan ik, als 
ik daar behoefte aan heb, nog eens bellen 
naar de afdeling?' Ja, natuurlijk. Er is veel 

eenzaamheid onder de mensen. Wanneer 
we die kunnen verlichten door het bieden 

van een luisterend oor en een goed ge-
meend advies, ben ik zeer tevreden. 
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• Humanistisch vormingsonderwijs bevordert 

creativiteit van kinderen 

Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas ters 

  

Humanistische Zomerschool 

•
De Zomerschool van het Humanis-

tisch Verbond biedt de kans om va-

kantie te combineren met ontplooiing, inte-

ressante contacten en nieuwe vriend-

schappen. In een aangename omgeving, 

vlakbij strand, bos of heide, wordt een ont-

spannen mix gemaakt van boeiende onder-

werpen en uitdagende activiteiten. In een 

uitstekende hotelaccommodatie worden de 

deelnemers ontvangen door een gastheer of 

gastvrouw. Creatieve, filosofische en levens-

beschouwelijke docenten verzorgen, vanuit 

diverse invalshoeken, het inhoudelijke pro-

gramma. Belangstellenden kunnen een 

keuze maken uit verschillende thema's op 

verschillende locaties. 

20 juli-24 juli 'Verre buur, naaste vriend?' 

(Denken en handelen tussen culturen), 

locatie: Kasteel De Berckt in Baarlo, 

Limburg 

20 juli-24 juli 'Het goede leven' (Humanisme 

als levenskunst), locatie: Hotel de 

Elderschans in Aardenburg, Zeeland 

27 juli-31 juli 'De kostbare mens' (Introduc-

tie van humanisme), locatie: Saksische 

boerderij Borcken hof in Orvelte, Drenthe 

3 augustus-7 augustus 'Taal aardig - Taal 

vaardig' (Taal als middel taal als macht), 

locatie: Mennorode in Elspeet, Gelderland 

3 augustus-7 augustus 'Voorbij 2000' 

(Een humanistische samenleving na 2000). 

locatie: Hotel de Elderschans in Aardenburg. 

Zeeland 

Al deze vakanties bestaan uit het volgende 

arrangement. Van maandagmiddag tot vrij-

dagochtend een divers programma met vaste 

onderdelen 'Zomerschool' en gelegenheid 

om te genieten van de omgeving. Vier over-

nachtingen, vol pension, één- of tweeper-

soonskamers (afhankelijk van de accommo-

datie). De kosten voor deze vakanties zijn: 

350 gulden ( bruto maandinkomen tot 2.200 

gulden). 525 gulden !bruto maandinkomen 

tot 4.000 guldene en 675 gulden (bruto 

maandinkomen vanaf 4.000 gulden). Inlich-

tingen en aanmelding: Humanistisch Verbond 

Dini Boer). telefoon 030 521 9040. 

Opleiding tot docent HVO 

•
Er is grote behoefte aan docenten Huma-

nistisch Vormingsonderwijs (HVO) op ba-

sisscholen. Daarom biedt het Pedagogisch Stu-

diecentrum HVO een derdegraads opleiding tot 

docent HVO. Humanistische Vormingsonder-

wijs stimuleert kinderen op creatieve wijze tot 

zelfstandig oordelen en handelen. Dit vak be-

steedt aandacht aan het Ieren omgaan met nor-

men en waarden. HVO is een keuzevak voor 

leerlingen die daar zelf, samen met hun ouders, 

voor kiezen. De derdegraads opleiding tot do-

cent HVO duurt tweejaar. waarvan het eerste 

jaar uit ongeveer veertig dagdelen bestaat. Het 

tweede jaar is een praktijkjaar. De part-time op-

leiding wordt aangeboden in Groningen, Deven-

ter, Utrecht, Castricum, Middelburg en Eindho-

ven. Toelatingseisen: diploma HAVO/VWO of 

MBO. Voor degenen die niet aan de formele toe-

latingseisen voldoen en die 21 jaar of ouder 

zijn, is een intake-gesprek maatgevend. Erva-

ring met het omgaan met groepen kinderen in 

schoolverband. club-of buurthuiswerk is ge-

wenst. Ook dient er sprake te zijn van betrok-

kenheid bij het humanisme en het humanis-

tisch denken. 

Het Pedagogisch Studiecentrum in Utrecht 

geeft ook eerste- en tweedegraads opleidingen 

tot docent HVO. De tweedegraads opleiding 

leidt op tot HVO-docent voor de basisvorming in 

Wetenschappelijk 
jaarverslag UvH 

•
Onlangs is het wetenschappelijk 

jaarverslag 1997 van de Universi-

teit voor Humanistiek verschenen. Het 

brengt verslag uit over de uitvoering van 

het wetenschappelijk onderzoek aan de 

universiteit. In de tweede plaats wordt kort 

gerapporteerd over het opdrachtonder-

zoek van het Onderzoeksinstituut van de 

UvH en de activiteiten die het instituut in 

het verlengde daarvan heeft ontwikkeld. 

Belangstellenden kunnen een exemplaar 

opvragen bij de Universiteit voor Humanis-

tiek: telefoon 030.239 0111.  

het voortgezet onderwijs en het MBO. De eer-

stegraads opleiding leidt op voorde bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs en het HBO. Deze 

tweejarige deeltijd opleidingen hebben een tota-

le omvang van 1680 uur. Ook hier bevat het 

tweede jaar een stage. Toelatingseisen: De eer-

stegraads opleiding vraagt aan vooropleiding 

een afgeronde of lopende universitaire studie 

en de tweedegraads opleiding vraagt aan voor-

opleiding een afgeronde of daarmee vergelijk-

bare HBO-opleiding (zoals de derdegraads HVO-

opleiding voor het basisonderwijs). 

De opleidingen starten in september/oktober 

1998 en kosten f 1.000,— (exclusief literatuur 

en ander materiaal). Belangstellenden kunnen 

een informatiepakket aanvragen bij het Peda-

gogisch Studiecentrum HVO, Plompetoren-

gracht 21, 3512 CB Utrecht, telefoon 

030 • 234 1700, fax 030 • 231 0794. 

Afghanistan  debet 

•
Het Humanistisch Overleg Mensenrech-

ten (HOM) organiseert in samenwerking 

met het Vrouwenberaad Ontwikkelingssamen-

werking op donderdagavond 2 juli in Nieuws-

poort in Den Haag een debat over de rol van bui-

tenlandse hulporganisaties in Afghanistan, 

bekeken vanuit een gender- en mensenrechten-

perspectief. Onder leiding van Dorien Plantinga 

gaan medewerkers van Nederlandse hulporga-

nisaties. ambtenaren van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. politici en Afghaanse 

vluchtelingen onderling en met het publiek in 

discussie over de dilemma's bij internationale 

hulpverlening in een land waar de machtheb-

bers stelselmatig vrouwen discrimineren en de 

mensenrechten schenden. Waar ligt de grens 

om de relatie met Afghanistan te onderbreken? 

Het debat vindt plaats in het kader van de inter-

nationale campagne voor mensenrechten van 

vrouwen en van de vijftigste verjaardag van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. De toegang is gratis. Inlichtingen en aan-

melding: HOM, telefoon 030 233 4027. fax 

030 . 236 7104. e-mail: hom@euronet.nl.  

Gevaarlijke stilte 

©
Onder deze noemer zendt de Humanistische Omroep in de maandju-

ni een debat en drie documentaires uit. Voorafgaand aan drie docu-

mentaires op 10, 17 en 24 juni is op 3 juni een uitzending te zien waarin in-

ternationale specialisten praten over conflictpreventie: het voorkomen van 

nieuwe uitbarstingen van geweld in voormalige oorlogsgebieden. In de drie 

documentaires staat stilte centraal, de stilte van politici, de media en het 

publiek over de eerste schendingen van mensenrechten, repressie, de eer-

ste racistische beleidsmaatregelen, de eerste moorden en de eerste mas-

sa-slachtingen. Altijd die stilte, totdat de agressie aan de voordeur staat. De 

serie wordt uitgezonden op Nederland 1 van 22.00 tot 22.40 uur. 
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■ Bij de opening dit 

voorjaar van de tweede 

vestiging van de Stich-

ting Humanitas Onder 

Dak in Hengelo. heeft 

Humanitas van de ka-

belmaatschappij Cas-

tel Twente een video-

systeem cadeau 

gekregen. Met behulp 

daarvan hebben de bei-

de vestigingen voor 

dak- en thuislozen met 

behulp van een camera 

rechtstreeks visueel 

contact met elkaar. 

Medewerkers van Hu-

manitas Onder Dak kij-

ken naar hun collega's 

in de andere vestiging. 

Helemaal links: direc-

teur Rob Trampe van 

Castel Twente. 
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Het viel niet mee om in 

het nieuwe land activitei-

ten op te zetten. Maar 

nadat het vriendschap-

pelijk huisbezoek op de 

rails was gezet, krijgt 

Humanitas in Lelystad 

het steeds drukker. 

Steeds meer enthousias-

telingen helpen mee. 

HENK VLAMING 

Lente in de afdeling Lelystad/Dronten 
'EENZAAMHEID, JA DAT IS een groot pro-
bleem hier onder ouderen. Mensen zullen 
het niet zo gauw toegeven. Er zijn mensen 
die naar Lelystad komen omdat hun kin-

deren er wonen. Maar als die kinderen 
weer wegtrekken, blijven de ouderen ach-

ter. Hier moeten wij echt investeren in de 

sociale omgeving, want het is nog een jon-

ge gemeente waar de sociale verbanden 

nog niet diep geworteld zijn. Oude afdelin-

gen hebben daarbij meer basis, die zijn 
meer ingeburgerd.' Els Bruijns is voorzitter 

van de afdeling Lelystad/Dronten van Hu-

manitas. Een afdeling die een paar j aar ge-
leden als eerste belangrijke activiteit het 
vriendschappelijk huisbezoek op de rails 

heeft gezet. Twintig vrijwilligers houden 

zich nu bezig met het bezoeken van vooral 

ouderen die sociale contacten goed kun-
nen gebruiken. 

De laatste tijd begint de afdeling een 

beetje te bruisen, hoewel er toch maar ze-

stig leden zijn. Zo neemt Humanitas deel 

aan het project activerend huisbezoek, 

gericht op het betrekken van 75-plussers 

bij activiteiten van het plaatselijke oude-

renwerk, variërend van klaverjassen tot 
dansles. 

Onderzoek ouderen 
De plaatselijke Stichting Welzijn Oude-

ren voert een onderzoek uit onder men-
sen van boven de 75 om aan de weet te 

komen aan welke activiteiten zij deel 

willen nemen en op welke manier zij 

over de drempel geholpen kunnen war-

den. Daar is wellicht ook een rol voor Hu- 

manitas weggelegd. Ook zijn vrijwilli-
gers actief bij het bezoeken van gedeti-

neerden in het huis van bewaring. De 
coordinatie daarvan is in handen van de 

afdeling Almere/Zeewolde. 

In Lelystad zet Humanitas ook steeds 
meer op voor jongeren. Zo is er een project 

Home-Start in de maak, waarbij vrijwilli-

gers ouders met jonge kinderen begelei-

den die een luisterend oor en goede raad 

best kunnen gebruiken. Voor schoolgaan-
de jongeren heeft Humanitas kinderva-

kantieweken, bedoeld voor kinderen die 

nooit op vakantie gaan maar een verande-

ring van omgeving nodig hebben. Dit ini-
tiatief wordt landelijk gecoiirdineerd. De 

plaatselijke afdeling zorgt ervoor dat ook 

kinderen uit Lelystad mee gaan op kamp. 

Contacten aanknopen 
Tegelijk met het ontplooien van nieuwe 

activiteiten, knoopt de afdeling ook aller-

lei contacten aan met andere instanties 

en organisaties, waardoor de slagkracht 

van Humanitas wordt vergroot. `Zo heb-

ben wij ons aangesloten bij het Meldpunt 

Vrijwilligerszorg, waarbij ook andere in-

stanties zijn aangesloten', zegt Bruijns. 

'Met het Humanistisch Verbond komen 

wij een paar keer per jaar bijeen. Zo heb-

ben wij een gezamenlijke nieuwjaarsre-

ceptie. Ook onderhouden de afdelingen 

van Lelystad/Dronten, Noordoostpolder 

en Almere/Zeewolde onderling contact. 

Als je je niet aansluit bij anderen, is dat 

wat je doet niet meer dan een kiezelsteen-

tje dat in een grote vijver valt.' Daarnaast 

■ Voorzitter Els Bruijns van afdeling 

Lelystad/Dronten. 

zijn er veel contacten met het gemeente-
bestuur, waar Humanitas wisselende er-

varingen mee heeft. 
Na een moeilijke start van de afdeling, 

beginnen de resultaten van alle inspan-

ningen zichtbaar te worden. 'Gelukkig is 

het niet allemaal negatieve energie die wij 

in de afdeling stoppen', zegt Bruijns. 'We 
zien veel mensen die na een steuntje in de 

rug weer verder kunnen. Daar ben je een 

vrijwilligersorganisatie voor: je hebt tijd 

voor de mensen en dat is vaak het enige 

dat zij vragen. En het is laagdrempelig, 

mensen stappen er sneller op af dan op 

een zorginstantie met beroepskrachten.' 

Goede naam 
Dit slaat aan, merkt de afdeling. Bij een ju-

bileum van een plaatselijke onderwijsin-

stelling haalde Humanitas 500 gulden op 

voor de kindervakantieweken. De buren-

dag, waar afdeling Lelystad ook aan mee-

deed, leverde behoorlijk wat publiciteit op. 

Humanitas heeft een goede naam in het 

nieuwe land. Sinds kort is het afdelingsbe-

stuur versterkt met twee nieuwe gezich-

ten. 'Dat zijn voormalige raadsleden', zegt 

Bruijns. 'Het is heel goed dat je op deze ma-

nier je netwerk uit kan breiden. Ik zie het 

als een voorbode van een nieuwe tijd. Ik 

hoop in de toekomst dat wij meer onder-

steuning krijgen bij de fondsenwerving. 

Als bestuur wil je je immers bezighouden 

met het opzetten van activiteiten.' 
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3•7 augustus el  

agenda 
Wereldwijd in Dongen,  multicultureel festival georganiseerd door Humanitas district Zuid. 

Met Afrikaanse modeshow, saz-groep. Garibanda (afro-caraïbische groep), Bosnische accordeonist. Dilan (Turks-Nederlandse 

groep). Turkish Delight (cabaret) en een kinderprogramma i.s.m. Scouting. Plaats: Cammeleur, van 13.00 tot 17.00 uur. 

Toegang gratis. Informatie: Jeanne van Beers, telefoon 040.213 0711. 

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

Met informatiemarkt, ontmoetingsdienst. trommelworkshop, gedichten, verhalen en multicultureel straattheater. Plaats: in en 

rond Educatief centrum De Westkant, Vossenbergselaan 72, van 12.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Informatie: Jeanne van 

Beers, telefoon 040.213 0711. 

Toward gender sensitive asylum polities 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 Evenhuis), telefoon 030.233 4027. 

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

Plaats: openbare bibliotheek Hellendoorn (0v). 

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

Festiviteiten in heel Waalwijk, met multicultureel zaalvoetbaltoernooi (13juni). 

Informatie: Jeanne van Beers. telefoon 040.213 0711. 

Uitreiking certificaten voor het volgen van de cursus  Praten over de dood verrijkt je leven  aan 24 cursisten, vrijwilligers 

van Humanitas en de AWL. Plaats: Fred Roeskestraat, Amsterdam van 14.00 tot 16.00 uur. 

Promotie Andries Gouws  aan de Universiteit voor Humanistiek. Plaats: Academiegebouw, Domplein in Utrecht. 

Tijd: 10.30 uur. Promotor: prof. dr. Henk Manschot. 

Afscheidsreceptie John Brobbel en Albert Nieuwland  van de Universiteit voor Humanistiek. Plaats: UvH-kantine. Drift 6. 

Aanvang: 16.30 uur. Inlichtingen: Universiteit voor Humanistiek (Diane Ricketts), telefoon 030 • 239 0175. 

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

Plaats: centrale bibliotheek Zaanstad. 

Humanitas jaarverslag 1997,  verschijning. 

Afghanistan debat,  georganiseerd door het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM). Plaats: Nieuwspoort in Den Haag. 

Inlichtingen en aanmelding: HOM, telefoon 030 • 233 4027, fax 030. 236 7104, e-mail: hom@euronet.nl.  

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

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

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

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

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

Borckenhof in Orvelte. Drenthe. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer), telefoon 020 • 521 9040. 

Humanistische Zornerschool.  Thema: 'Taal aardig-Taal vaardig' (Taal als middel taal als macht). 

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

Humanistische Zomerschool.  Thema: 'Voorbij 2000' (Een humanistische samenleving na 2000) 

Plaats: Hotel de Elderschans in Aardenburg. Zeeland. Inlichtingen: Humanistisch Verbond i Dini Boer 

telefoon 020 • 521 9040. 
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Nieuws voor kader en bestuurders 

E-mail Humanitas 

•
Het landelijk bureau van Humanitas is 

per e-mail te bereiken op het adres: 

info@lb.humanitas.nl. 

121 Lid in de orde van 

Oranje-Nassau Erik 

Stibbe (midden). 

Oproep Humanitas nieuws 

•
In de rubriek Humanitas Nieuws van Van Mens tot Mens worden 

maandelijks de activiteiten van Humanitas belicht. Voor afdelin-

gen, districten en werkstichtingen is dit een mogelijkheid om hun activi-

teiten onder de aandacht van de leden en vrijwilligers van Humanitas te 

brengen. Ook kunnen in deze rubriek uitnodigingen, aankondigingen en 

oproepen geplaatst worden. Afdelingen, districten en werkstichtingen 

die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun kopij aan-

leveren bij de redactie Van Mens tot Mens t.a.v. Els Meijers. Voor het 

nummer dat begin juli verschijnt dient de kopij uiterlijk vrijdag 12 juni 

binnen te zijn. De deadlines voor de daarop volgende nummers zijn: sep-

tember: 3 augustus; oktober: 31 augustus; november: 5 oktober; de-

cember: 2 november 

Lintjesregen 

•
Enkele vrijwilligers van Humanitas zijn 

onderscheiden als Lid of Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw A. Edelen-

bosch-Van der Schrier is benoemd tot Ridder 

in de orde van Oranje-Nassau. Zij is geridderd 

vanwege haar maatschappelijke verdiensten 

en haar betrokkenheid bij het wel en wee van 

de medemens, als vrijwilliger van afdeling 

Leeuwarden van Humanitas. De burgemees-

ter noemde haar in zijn toespraak 'de verper-

soonlijking van het vrijwilligerswerk in de 

Leeuwarder gemeenschap'. In 1997 benoem-

de het hoofdbestuur van Humanitas mevrouw 

Edelenbosch tot lid van verdienste. 

Daarnaast werden twee leden van afdeling 

Zuid-Drenthe benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau: mevrouw J. Dunnink-Booy en 

de heer J. Mulder. Mevrouw Dunnink-Booy is 

vanaf 1961 vrijwilliger bij Humanitas en zet zich  

daarnaast onder andere actief in voor de ANBO, 

de Plattelandsvrouwen en de Hartstichting. De 

heer Mulder heeft zijn benoemingte danken 

aan zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor de 

postduivenvereniging, toneelverenigingen, de 

bewonerscommissie en bestuurslid van Hobby 

'70, de manifestatie voor vrijetijdsbesteding in 

Hoogeveen, die ook dit jaar weer plaatsvindt 

onder auspiciën van Humanitas. 

Tenslotte werd Erik Stibbe, bestuurslid van 

afdeling Purmerend en voormalig hoofd Publi-

citeit en Fondsenwerving bij het landelijk bu-

reau van Humanitas, benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. Niet alleen zijn werk 

voor Humanitas werd geprezen, maar ook zijn 

inzet als raadslid voor de gemeente Purme-

rend en als bestuurslid van het Algemeen 

Maatschappelijk Werk en het 4-5 mei comité. 

Lonend beroep op Juliana 
Welzijn Fonds 

•
De districten Noord en Zuid laten zien 

dat het aanschrijven van het Juliana 

Welzijn Fonds (JWF) lonend kan zijn. District  

Noord kreeg een bijdrage van 20.000 gulden, 

bedoeld voor de kosten van het project Voor-

lichting aan allochtone ouderen. District Zuid 

ontving eveneens 20.000 gulden voor de in-

richtingvan haar nieuwe kantoor in Eindhoven. 

Het JWFgeeft financiële steun op het gebied 

van maatschappelijk welzijn. In de praktijk be-

tekent dit dat organisaties die werken op het 

terrein van hulp en zorg en sociaal-cultureel 

werk een bijdrage kunnen aanvragen. HetJulia-

na Welzijn Fonds verstrektjaarlijks zo'n 1.200 

bijdragen; voor in totaal ruim 20 miljoen gul-

den. Financiële donaties zijn bijvoorbeeld voor 

investeringen in inventaris en gebouwen, voor-

lichtingsprojecten, deskundigheidsbevorde-

ring, praktijkondersteunend onderzoek, werk-

vernieuwing en de start van een organisatie. 

Wellicht ten overvloede: wie vanuit Humanitas 

een aanvraag indient bij het JWFwordt verzocht 

dit te melden aan de financiële administratie 

van het landelijk bureau door ter kennisneming 

een afschrift van de aanvraag op te sturen. 

Informatie: Juliana Welzijn Fonds, J.F. Kenne-

dylaan 101, 3981 GB Bunnik. Telefoon 030 • 

656 4524, fax 030.656 2204. 

 

Nieuwe manager 
district Noordwest 

•

Per 1 juli heet district Noord-

west Annelies Boode welkom 

als nieuwe districtsmanager. Zij volgt 

Toon Vriens op, die per 1 juni zijn func-

tie heeft beëindigd. Marjan van Leu 

ven, lid van het districtsbestuur, is 

aangesteld als interim-manager. Anne-

lies Boode is geen onbekende van Hu-

manitas. Zij was voorheen coordinator 

van Home-Start in Amersfoort. 
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Vraag 

A Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Vrijwilligerswerk en 

onkostenvergoeding 

Is het juist dat het bedrag van de onkosten-

vergoeding voor vrijwilligerswerk, dat een 

vrijwilligersorganisatie mag vergoeden, on-

langs is verhoogd ? 

Ja, over 1998 mag elke organisatie aan 
vrijwilligers een vergoeding geven van 
ten hoogste 4.0 gulden per week (was: 25 
gulden) tot een maximum van 140o gul-
den perjaar (was: 1200 gulden). Zolang 
de vergoeding binnen die grenzen blijft, 
hoeven de vrijwilliger en de organisatie 
niet met bonnen aan te tonen dat het om 
werkelijk gemaakte kosten gaat.Als de 
onkostenvergoeding aan de vrijwilliger 
onder de 1400 gulden perjaarblijft, zul-
len de Belastingdienst en de uitkerings-
instantie (van de ww-uitkering, de WAO, 

bijstand etc.) de vergoeding niet als loon 
aanmerken. Boven het bedrag van 1400 
gulden is (zonder bonnen) echter geen 
sprake meer van een onkostenvergoe-
ding, maar van loon waarover loon-
heffing en premie sociale verzekeringen 
moeten worden betaald. Een vergoeding 
van meer dan 4o gulden per week is dus 
alleen mogelijk als met bonnen, trein-
kaartjes en dergelijke aangetoond kan 
worden dat het om werkelijk gemaakte 
kosten gaat. Voor reiskosten geldt even-
eens: die mogen worden vergoed en er 
hoeft geen belasting over betaald te wor-
den als het werkelijk gemaakte kosten 
zijn. Humanitas houdt overigens stan-
daard de kosten van het openbaar ver-
voer als vergoedingsmaatstaf aan. Mocht 
een auto-kilometervergoeding worden 
afgesproken, dan worden hieraan gren-
zen gesteld, zowel ten aanzien van de 
maximale vergoeding per kilometer als  

aan het totaal aantal te declareren kilo-
meters.Voor vrijwilligers met een uitke-
ring is het van belang te weten dat, in-
dien onkosten worden vergoed, dit iets 
anders is dan het verwerven van inkom-
sten. De onkostenvergoeding kan niet 
van de uitkering worden afgetrokken, 
maar de uitkeringsinstantie kan wel een 
bewijs verlangen dat het om een onkos-
tenvergoeding gaat en niet om extra in-
komsten. 

Betere rechtspositie 

oproepkrachten 

Gaat er voor oproepkrachten iets verande-

ren door de nieuwe Wet Flexibiliteit en Ze-

kerheid? 

De Wet Flexibiliteit en Zekerheid, die waar-
schijnlijk op r juli in werking treedt, 
brengt voor oproepkrachten op een aan-
tal punten een verbetering in hun rechts-
positie. Niet altijd staat vast of er tussen 
de oproepkracht en de werkgever sprake 
is van een arbeidsovereenkomst. Als niet 
duidelijk is of een oproepkracht verplicht 
is gehoor te geven aan een oproep om te 
komen werken of als niet duidelijk is of 
de werkgever de plicht heeft om op te 
roepen,bestaat twijfel over het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst. De vraag 
of er sprake is van een arbeidsovereen-
komst is van belang voor de vraag of 
rechtbestaat op het minimumloon, het 
minimumvakantiegeld en op doorbe-
talingvan loon bij ziekte. De nieuwe wet 
zegt nu dat als er geen zekerheid is over 
hetbestaan van een arbeidsovereen-
komst, na drie maanden een rechtsver-
moeden daartoe ontstaat. Dat wil zeggen 
dat er na drie maanden vanuit wordt ge-
gaan dat er sprake is van een arbeids-
overeenkomst. Maar dan moet de werk-
nemer wel gedurende die drie maanden 
wekelijks een aantal uren ofwel min-
stens 20 uur per maand voor de werkge-
ver gewerkt hebben. Het gemiddeld aan-
tal uren per maand bepaalt de omvang 
van de arbeidsverhouding. Verder staat 
in de wet dat zonder duidelijke afspra-
ken over het arbeidspatroon (er is geen 
zekerheid over de arbeidsduur noch over 
de tijdstippen waarop zal worden ge-
werkt), de werknemer per oproep aan-
spraak heeft op loon over een periode 
van tenminste drie uur. Ook als hij dus 
maar voor één uur wordt opgeroepen, 
krijgt hij voor die oproep voor drie uur be-
taald. 

Huursubsidie juli '97 - juli  '93 
Vanwege de hoogte van mijn inkomen over 

het peiljaar 1996 kwam ik vorig jaar niet in 

aanmerking voor huursubsidie. Ook al was 

mijn inkomen in 1997 door pensionering 

aanzienlijk gedaald, ik zou toch geen recht 

op huursubsidie hebben. Nu las ik over een 

nieuwe regeling voor mensen die in 1997 

te maken kregen met een sterke terugval in 

inkomen. Die mensen zouden alsnog huur-

subsidie krijgen. Geldt dit ook voor mij? 

In de nieuwe regeling (Regeling bijdrage 
huurlasten) is een soort vangnet gescha-
pen voor mensen die te maken kregen 
met een plotselinge daling van het inko-
men, bijvoorbeeld door pensionering of 
arbeidsongeschiktheid. Maar de regeling 
zou aanvankelijk pas op januari '998 
ingaan. Bovendien kwamen huurders al-
leen voor de regeling in aanmerking als 
hun inkomensdaling groter was dan 
twintig procent én als het inkomen daar-
door op of onder het minimum terecht 
zou komen. Deze laatste voorwaarde is 
nu geschrapt. Een inkomensdaling van 
meer dan twintig procent is nu voldoen-
de om voor de Regeling bijdrage huurlas-
ten in aanmerking te komen. U moet ove-
rigens wel aan de overige voorwaarden 
voor huursubsidie voldoen. De regeling 
geldt verder met terugwerkende kracht 
over het gehele subsidietijdvak juli '97 
tot juli '98. Als uw inkomen in 1997 dus 
met twintig procent of meer is achteruit-
gegaan ten opzichte van 1996, kunt u als-
nog over de gehele periode juli '97 - juli 
'98 huursubsidie krijgen. 
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Tot nu toe werd 
alleen aan leden en 
donateurs Van Mens Tot 
Mens toegestuurd. Niet 
terecht vinden veel afde-
lingen en ook het hoofd-
bestuur van Humanitas. 
Het is van groot belang 
dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden 
van alle activiteiten en 
nieuws van Humanitas 
Daarom is besloten Van 
Mens Tot Mens aan alle 

krijgen 
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is voor de spelende VOIWZISc no.• 	delen, 

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