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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 

Frvos Mensen helpen mens te zijn 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas, 

vereniging voos maatschappelijke dienst 

verlening en samenlevingsopbouw.  

Huntanitas 

Leefbaarheid 

In tal van plaatsen hebben inmiddels de voorron-

den van de Nationale Burendag plaatsgevonden. 

Overal zijn mensen die zich verdienstelijk voor hun 

wijk of buurt hebben gemaakt in het zonnetje ge-

zet. Ze kregen een cheque, een bos bloemen, een 

rondvaart en andere blijken van hulde. Volgende 

maand zal een jury de Beste Buur van Nederland 

kiezen. Wat een aardige folklore, denkt u mis-

schien. Maar het is te eenvoudig om de Nationale 

Burendag af te doen als iets dat alleen maar leuk 

of aardig is. We staan er niet altijd bij stil maargoe-

de buren, mensen die zich het lot van hun naaste 

omgeving aantrekken en daar consequenties aan 

verbinden, zijn de specie die het bouwwerk van on-

ze samenleving bijeen 

houden. Elk initiatief 

van wijkcomités, op-

bouwwerkers, gemeen-

teraden, ambtenaren of 

organisaties als Huma-

nitas om leefbaarheid in 

wijken en buurten te ver-

groten, sterft in schoon-

heid als mensen om wie 

het gaat daar hun schou-

ders niet onder willen 

zetten. In de jaren zeventig en tachtig geloofden 

veel politici in de maakbaarheid van de samenle-

ving. Als je van hogerhand zorgt voor de goede 

randvoorwaarden, ontwikkelt de samenleving zich 

vanzelf in een door jou gewenste richting. De rand-

voorwaarden zijn gekomen: subsidies, buurthui-

zen, welzijnswerkers, sociale vernieuwing... Maar 

een samenleving laat zich niet maken. Het is meer 

dan alleen een verzameling mensen die iets met 

elkaar gemeen hebben. Een samenleving wordt 

pas leefbaar als mensen onderkennen dat zij geza-

menlijke doelen hebben en daar samen aan gaan 

werken. Wilskracht is daarvoor een eerste vereiste 

en die laat zich niet maken, sturen of dwingen. 

Mensen zelf maken hier vanuit hun eigen verant-

woordelijkheid een keuze in. Die keuze moet gere-

specteerd worden. Ideaal zou zijn als beleidsma-

kers en hulpverleners niet zozeer het voortouw 

nemen bij verbetering van de leefbaarheid van de 

samenleving, maar aansluiting zoeken bij al die for-

mele en informele intiatieven die duizenden men-

sen nemen om het stukje van de samenleving dat 

zijn kunnen bestrijken te verbeteren. Voor deze 

mensen is de Nationale Burendag een signaal van 

grote waardering. 

George Brouwer 

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

Waarderingsprijs 

•
Stichting Humanitas Rotterdam ontving 

onlangs de Dr. Gradus Hendriks-trofee 

1998 voor excellent maatschappelijk preste-

ren. Humanitas ontving de prijs voor het ont-

wikkelen van levensloopbestendige woningen 

voor ouderen. Deze prijs is één van de drie on-

derscheidingen die jaarlijks worden uitgereikt 

door het Panel Inzet & Uitkomst voor werk-

zaamheden op maatschappelijk terrein. 

Werkbezoek 
Bergwegcomplex 

•
Op 14 mei brengt een delegatie van ge-

meentebestuurders, ambtenaren en af-

gevaardigden uit de sector welzijn in Overijssel 

en Gelderland een werkbezoek aan het Berg-

wegcomplex van Humanitas in Rotterdam. Zij 

zijn daarvoor uitgenodigd door het district Oost 

van Humanitas. Dit woon- en zorgcomplex voor 

ouderen trekt landelijk de aandacht, omdat be-

woners er de rest van hun leven kunnen blijven 

wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben. De 

levensloopbestendige woning wordt aange-

past aan wensen en behoeften van de bewo-

ner. Humanitas hoopt dat het bezoek inspi-

reert om dergelijke woningen ook in het oosten 

van het land te bouwen. 

Vriendschappelijk 
huisbezoek Amersfoort 

•
Afdeling Eemland van Humanitas is ge-

start met het project Vriendschappelijk 

huisbezoek. Mensen die zich eenzaam voe-

len, begeleiding nodig hebben om naar buiten 

te kunnen of die gewoon af en toe een praatje 

willen maken, kunnen een beroep doen op vrij-

willigers van Humanitas. De afdeling kan nog 

-Jongeren kunnen Ieren hoe zij op het 

rechte pad blijven. 

meer vrijwilligers gebruiken en zoekt mensen 

die een paar uur per week tijd hebben. Belang-

stellenden kunnen een brochure aanvragen bij 

coordinator Dini Kloosterboer, telefoon 033 • 

472 69 25. Zij is op dinsdag en donderdag be-

reikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur. 

Computer voor Haren 

•
Afdeling Haren kan eindelijk een com-

puter kopen. Zij heeft hiervoor geld ge-

kregen van het Juliana Welzijn Fonds. Dit 

fonds ondersteunt projecten die mensen be-

trekken bij hun woonomgeving. Het verstrekt 

jaarlijks ongeveer 1200 bijdragen van in to-

taal ruim 12 miljoen gulden. 

Rouwverwerking in 
Hoogeveen 

oio
Afdeling Hoogeveen van Humanitas 

start met een groep mensen die geza-

menlijk rouw willen verwerken. Volgens Rob 

en Hetty Muller, die zich al geruime tijd bezig-

houden met de begeleiding van mensen in de 

rouw, is er grote behoefte aan gezamenlijke 

rouwverwerking. Wie meedoet krijgt eerst 

thuis een persoonlijk gesprek om de verwach-

tingen die mensen hebben van een rouwgroep 

helder te krijgen. Deelnemers kunnen ook 

vast kennismaken met groepsgenoten, waar-

door drempelvrees vermindert. Inlichtingen: 

Humanitas afdeling Hoogeveen (Rob en Hetty 

Muller), telefoon 0528 • 27 36 15. 

Maatjesproject Leeuwarden 

•
Vorige maand is afdeling Leeuwarden van 

Humanitas gestart met een maatjespro-

ject, een initiatief om mensen met een psychia-

trische achtergrond met behulp van vrijwilligers 

meer te betrekken bij de samenleving. Humani-

tas voert het project uit met de stichting Geeste-

lijke Gezondheidszorg Friesland. De 'maatjes' 

betrekken de cliënten bij de leuke dingen van 

het leven. Zij gaan bijvoorbeeld samen wande- 

Kinderopvang voor 
asielzoekers 

•
Binnenkort wordt in Leusden begon-

nen met de bouw van een multifunctio-

neel kinderdagverblijf van de stichting Kin-

deropvang Humanitas. Daarbij wordt ook het 
Leusdense Asielzoekerscentrum betrok-

ken. Dat gaat bij Humanitas opvangplaatsen 

inkopen voor ouders uit het asielzoekerscen-
trum. Hun kinderen worden samen met 

Nederlandse kinderen opgevangen. Voorvol-

wassen bewoners van het asielzoekerscen-

trum zijn er stageplaatsen om ervaring op te 

doen in de professionele kinderopvang. De-
genen die een verblijfsvergunning krijgen 

kunnen daardoor gemakkelijker werk zoe-

ken. Degenen die worden afgewezen kunnen 

hun stage gebruiken om in hun eigen land 

nieuw perspectief te zoeken. Het Ministerie 

van Justitie moet dit experiment nog goed-

keuren. In het onderkomen vestigen zich ook 
een peuterspeelzaal en speel-o-theek Ha-
mertje Tik. Daarnaast kunnen derden er so-

ciaal-culturele activiteiten organiseren die 

een relatie hebben met de kinderopvang. 

len, fietsen, winkelen, naar het theater of de 

bioscoop. Mogelijk wordt het project uitgebreid 

naar de rest van Friesland, afhankelijk van de 

ervaringen in Leeuwarden. Inlichtingen: de heer 

H. Joustra, secretaris van afdeling Leeuwarden, 

telefoon 058 • 216 04 27. 

Fat voor flat 
Aan de Putselaan 60 in Rotterdam 

CD bouwt de Stichting Humanitas een 

complex van 58 levensloopbestendige appar-

tementen voor ouderen. Het College van 

B&W heeft daar het groene licht voor gege-

ven. Deze woningen worden aangepast aan 

de vraag naar zorg van bewoners. 

Nieuwe Perspectieven voor jongeren 
Vorige maand is in de deelgemeente Noord in Rotterdam Nieuwe 

Perspectieven van start gegaan, een project van Stichting Huma-

nitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam. Een 

team hulpverleners helpt jongeren uit risico- en maatregelgroepen op 

het rechte pad te blijven. Nieuwe Perspectieven richt zich op spijbelaars. 

jongeren met een slechte familiehand. beginnende jonge druggebrui-

kers en jongeren die met de politie in aanraking zijn gekomen. Justitie, 

politie en Raad van Kinderbescherming verwijzen jongens en meisjes in 

de leeftijd van 12 tot 24 jaar door naar het project. In acht tot tien weken 

wordt de jongeren geleerd hoe zij hun gedrag kunnen verbeteren. Nieu-

we Perspectieven loopt drie jaar en zal hij succes worden ingebed in de 

plaatselijke jeugdhulpverlening. Inlichtingen: Khatir Guermat (coordina 

tor Nieuwe Perspectieven Noord, telefoon 010 425 01 25. 

van mens tot mens 
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Op 21 maart organiseerde Humanitas in tal van afdelingen de voorronde van de Nationale 

Burendag. Van Mens tot Mens maakte een rondje langs de vele lokale winnaars, die het op 21 

mei tegen elkaar opnemen. 

po Kopij kunt u sturen naar de redactie. 

Den Bosch: Tonnie Hendricks 

•
De wethouder van welzijn zette alle tien 

genomineerden in het zonnetje bij de 

verkiezing van Beste Buur van Den Bosch. Ze 

kregen een daverend applaus van buren en 

andere belangstellenden. De Beste Buur van 

den Bosch werd mevrouw Tonnie Hendricks 

(75). Ze nam onder enorm applaus en een 

luid 'Lang zal ze leven' de wisselbeker en een 

geldbedrag van 500 gulden in ontvangst voor 

haar levenslange inzet voor de buurt. Ze vangt 

sinds jaar en dag ouderen en jongeren op in 

het buurthuis en heeft zich ingezet voor 

slechthorenden. Als ze niet in de tuin van ge-

zondheidscentrum Samen Beter bezig is, 

loopt ze wel een collecte of bezoekt ze zieken 

aan huis. Tonnie Hendricks: 'Dit had ik nooit 

verwacht. Zoiets is me nog nooit overkomen.' 

Alkmaar: Willem Verver/ 
wijkvereniging Bergerhof 

Zestien aanmeldingen voor de Natio-

nale Burendag telde Alkmaar. De jury 

selecteerde er zeven. waarvan uiteindelijk 

Willem Verver gekozen werd als Beste Buur 

van Alkmaar. Daarnaast onderscheidde de 

jury wijkvereniging Bergerhof voor het beste 

groepsinitiatief. Vijftig aanwezigen zetten de 

prijsuitreiking luister bij. waaronder de bur-

gemeester. enkele wethouders en een aan-

tal leden van de gemeenteraad. Verver ver- 

zorgt plantsoenen en ook tuintjes van oude-

ren. Dit bekostigt hij door het organiseren 

van een jaarlijkse rommelmarkt. Ook houdt 

hij het speelplein schoon. Door de vele con-

tacten houdt hij een oogje in het zeil op 

zowel ouderen en jongeren in de buurt. Wijk-

vereniging Bergerhof is al 25 jaar actief in 

een oude wijk achter het spoorwegstation. 

In haar buurthuis de Eendracht houdt zij 

open huis. organiseert met vrijwilligers 

toernooien en evenementen voor jong en 

oud en runt een café. 

Eindhoven: Jan van Peer 

•
Burgemeester Welschen reikte 's mid-

dags in een grote tent op de Markt in 

het centrum voor een publiek van naar ruim 

300 mensen de prijs voor de Beste Buur van 

Eindhoven uit aan Jan van Peer. De winnaar 

verzet in de wijk Mensfort bergen werk als 

straat-en buurtcoCrdinator, die jongeren en 

ouderen helpt om hun wensen op het gebied 

van wonen en leven te vervullen en die struc-

tuur brengt in de activiteiten in de wijk. De 

voorronde is een samenwerking van 

afdeling Zuidoost Brabant van Humanitas. de 

Woningstichting Trudo, de gemeente Eindho-

ven. de politie en de VVV. Ze hadden allemaal 

een eigen stand op de Markt. De Gigantjes 

zorgden voor een muzikale afsluiting van de 

middag. 

■ Dinie Geerts mag zeggen waar de leefbaar-

heidssubsidie van Zwijndrecht naar toe gaat. 

Apeldoorn: Toos van Swol 

©
Gezeten op raadszetels in het stadhuis 

in Apeldoorn werden alle dertien geno-

mineerden ondervraagd. Ook de 'aanbren-

gers' moesten uit de doeken doen waarom zij 

een beste buren hadden voorgedragen. Als 

winnaar kwam Toos van Swol-Van der Haar uit 

de bus. Buurtbewoners hadden haar voorge-

dragen wegens haar inzet voor buurtactivitei-

ten (paaseieren zoeken, buurtbarbeque, 

fietstocht), waarbij zij contacten onderhoudt 

met de wijkagent, de wijkvereniging en de ge-

meente. Geroemd worden haar ingrijpen bij 

dreigende conflicten. Ze toont betrokkenheid 

zonder de privacy aan te tasten. Wethouder 

Gerritsen had cadeaubonnen voor Toos van 

Swol en nummers twee en drie en bloemen 

voor de overig genomineerden. 

Zwijndrecht: Dinie Geerts 

•
Terwijl wethouder Gert Jan Vogelaar 

de zegeningen van het buurtbeheer 

uit de doeken deed, spande het Theater van 

de Verloren Tijd zich in om de aandacht van 

het publiek af te leiden. Leden van het 

theatergezelschap deelden vlaggetjes en 

hoedjes uit en waren gul met Amsterdamse 

uien. leverworst en koekjes. Beste Buur van 

Zwijndrecht werd Dinie Geerts. bewoonster 

van de Sterrenbuurt, een voormalige pro-

bleemwijk. Terwijl veel bewoners destijds 

wegtrokken, bleef Dinie. Voor veel mede-be-

woners is zij een vraagbaak. Haar inspan-

ningen voor de sociale samenhang werden 

beloond niet een cheque van 750 gulden. 

Daarnaast mag zij een bestemming aanwij-

zen voor een gemeentelijke leefbaarheids-

subsidie van 

3000 gulden. 

Spijkenisse: Liesbeth Votsius 
Popmuziek van Ed Citroen en De Schijf- 

• jes, burendag cd's. een presentatie 

door een lokale radioreporter en jonge. gillen-

de meisjes. Tegen dat decor maakte burge-

meester J. Broekhuis in het begin van de mid-

dag de Beste Buur van Spijkenisse bekend 

uit twaalf genomineerden. Het wordt Lies-

beth Votsius. die met haar VIP-team buurtac-

tiviteiten verzorgt in de wijk Hoogwerf-Noord. 

Zoals het opzetten van het Praathuis. een 

ontmoetingsruimte voor Jongeren. Naast 

bloemen. een beeldje en cadeaubonnen ont-

vingen Votsius en haar team een aanmoedi-

gingsprijs van de gemeente Spijkenisse. De-

ze 2500 gulden zullen worden besteed aan 

fauteuils en lamellen voor het Praathuis. 

uan mens tot mens  op  vs 9 •  ai.," ti . 998 
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Afdelingen kiezen beste buren 

Heerlen: Sonja Timmermans 

•
Acht genomineerden in Heerlen-Noord 

brachten 120 mensen op de been bij de 

verkiezing van de Beste Buur van Heerlen. Op-

vallende aanwezigen: kinderen en ouderen, 

buren in het plaatselijke dagverblijf. De verkie-

zing werd een Limburgse aangelegenheid, 

met koffie. vlaai en kienen (bingo). Hoofd-

prijs: een pak suiker en een kopje. Beste Buur 

van Heerlen werd 'supervrijwilliger' Sonja Tim-

mermans. Haar weekagenda is indrukwek-

kend. met de begeleiding van een peuter-

speelzaal. van jeugdwerk en van tienerwerk. 

Daarnaast werkt ze in de speel-o-theek. Ook 

is ze de spil van het jaarlijkse zomerkamp voor 

zestig kinderen uit de wijk Vrieheide en van 

een grootscheepse schoonmaakactie in het 

voorjaar. Daarbij worden ook plantjes bezorgd 

bij de bewoners. Daarnaast houdt ze nog tijd 

over voor het opknappen van speeltuig voor 

kinderen. 

Zoetermeer: Elly Ketting 

•

Al meer dan tien jaar spant Elly Ketting 

zich in voor de opvang van jongeren, de 

Lievertjes zoals zij ze noemt, die bij haar in de 

flat de Ameland wonen. Drie avonden per 

week kunnen zij terecht in Het Honk, een apar-

te ruimte in de flat. Elly werd voor een publiek 

van honderd man in het stadhuis verkozen tot 

Beste Buur van Zoetermeer uit een groep van 

negentien kandidaten. Aan de prijs was een 

bedrag van 2500 gulden verbonden, ten be-

hoeve van haar project. De tweede prijs (1500 

gulden) ging naar de Stichting Bewonersorga-

nisatie Te Palestein voor de activiteiten voor  

multiculturele groeperingen. De heren Van 

Fessem en Wichser kregen de derde prijs 

(1000 gulden). In de wijk Meerzicht trekken zij 

er wekelijks op uit om kleine karweitjes te 

doen. van het opruimen van zwerfvuil tot het 

bestrijden van overlast. 

Huizen: Paul Schiffers 

•
Vijfenzeventig aanwezigen waren in het 

restaurant van het gemeentehuis getui-

gen hoe de jury-voorzitter, burgemeester H. D. 

Verdier, Paul Schiffers uitriep tot Beste Buur 

van Huizen. Verdier, die uit zes genomineer-

den had gekozen. hoopte dat er volgend jaar 

tien maal zoveel kandidaten voor de titel zou-

den zijn. Schiffers heeft zijn onderscheiding te 

danken aan zijn creatieve inzet en zijn betrok-

kenheid bij het initiëren en aansturen van bij-

na alle initiatieven in de Kombuis-buurt. Hij 

kreeg daarvoor een beker en een bedrag van 

500 gulden, te besteden aan de groenvoorzie-

ning in de buurt. Namens Humanitas en wo-

ningbouwvereniging Atrium, de organisatoren 

van de verkiezing, kregen de buurtbewoners 

een bottertocht op het IJsselmeer aangebo-

den. 

Purmerend: Janny Nwosu 

•
De majorettes van de Purmer Stars en 

drumband TOP uit Oostzaan attendeer-

den het winkelend publiek in het centrum 

van Purmerend op de verkiezing van de 

Beste Buur van Purmerend in theater De Pur-

maryn. De Burendag werd in Purmerend ge-

organiseerd door de vier plaatselijke woning-

bouworganisaties, afdeling Purmerend van  

Humanitas. het wijkbeheer. de wijkcentra en 

de projectgroep Mooi Zo Goed Zo. Zelfs de 

politie zat in de jury. Beste Buur van Purme-

rend werd flatbewoonster Janny Nwosu. Uit 

handen van burgemeester Van Dam ontving 

zij een oorkonde, een beeldje en een aantal 

cadeaubonnen voor een tuincentrum. Dat 

kwam goed uit: zij onderhoudt vrijwillig de 

tuin van haar flat. Daarnaast besteedt zij 

veel aandacht aan zieke buren en buurtge-

noten die een luisterend oor nodig hebben. 

Ook schrijft en verspreidt zij het blad 'De 

Flatgazet'. De jury zag in haar een voorbeeld 

van iemand die actief bijdraagt aan de leef-

baarheid in de woonomgeving. 

Goes: Arie Heyboer 

•

Ongeveer honderd mensen waren bij 

Regionale Woningbouwvereniging de 

Samenwerking getuige van de verkiezing 

van Arie Heyboer tot Beste Buur van Goes. 

Het evenement werd luister bijgezet door 

liedjes van de Zeeuwse zanger Engel 

Reijnboud, met een speciaal burenlied, en 

de groep No Frontiers. Heyboer heeft 

samen met een groep van zo'n tien 'hang-

jongeren' het hertenkamp in Goes-zuid 

gerenoveerd en daarna een jeugdhonk met 

en voor hen gebouwd. Heyboers hangjeugd 

was bij de uitreiking aanwezig. 'Iemand die 

er is als het nodig is. en die wegblijft als hij 

of zij overbodig is', zo omschreef de jury-

voorzitter de goede buur. 

■ Sonja Timmermans is een duizendpoot in 

haar buurt. 
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Radio Oost is deze 

maand begonnen 

met wekelijkse uitzen-

dingen van een half 

uur over humanisti-

sche onderwerpen. 

De programmamakers 

en presentatoren zijn 

vrijwilligers van Huma-

nitas. 
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E  Henri Dijkhof is trots op zijn 

eigen woning. 

 

Henri Dijkhof heeft een verstandelijke 

handicap. Maar dankzij Humanitas DMH 

woont hij met begeleiding zelfstandig in 

een appartement in Harderwijk. 'Zelf-

standigheid betekent dat je beseft dat 

je niet de enige op de wereldbent.' 

 

 

BAMBER DELVER 

 

'SOMS KOMEN HOGE MENSEN kijken hoe wij 
wonen. Ze zijn wel eens met een groep van 
twintig tegelijk binnen geweest. Onze wo-
ningen zijn klein, dus dat was een drukte. 
Die belangstelling doet me goed. Er was 
een man die vertelde dat hij een gehandi-
capte dochter had die thuis woonde. Hij 
hoopte dat zij ooit zelfstandig zou kunnen 
wonen en was benieuwd naar ons woon-
centrum. Hij mocht terugkomen, heb ik 
gezegd, en zijn dochter was ook welkom. Ik 
zou haar kunnen laten zien hoe leuk dit is.' 

Henri Dijkhof (27) woont sinds vier 
jaar in het wooncentrum Harderwijk, 
een van de centra van de Stichting Hu-
manitas DMH (Dienstverlening aan Men-
sen met een Handicap). Samen met elf 
andere verstandelijk gehandicapten 
woont hij middenin een complex appar-
tementen waar ook jonge gezinnen en 
ouderen wonen. Het centrum is een 
groot flatgebouw waar de groep gehandi-
capten zelfstandig woont, met begelei-
ding van wat Henri het kantoor noemt, 
werkers van Humanitas. 

'Wij noemen hen gewoon bij de voor-
naam', zegt Henri. 'Ik zie hen als de per-
sonen die ze zijn, niet als mensen die mij 
in de gaten moeten houden.' 

Openhartig en emotioneel 
Henri Dijkhof vertelt openhartig en emo-
tioneel over zijn verleden. 'Mijn ouders 
waren gescheiden waarna mijn oudere 
broer en ik bij mijn moeder zijn gaan wo- 

`Het is mijn 4even 
nen. Zij stierf toen ik dertien was. Mijn 
broer en ik konden niet in het huis blijven. 
Ik ging naar mijn vader, maar mijn broer 
kon daar niet wonen omdat mijn vader en 
hij vaak ruzie hadden. De vriendin van 
mijn vader beschouw ik nog steeds als 
mijn pleegmoeder. Maar na zeven jaar 
gingen ook zij uit elkaar en stond ik weer 
alleen. Ik zwierf van tehuis naar tehuis. 
Doorgangshuizen worden dat genoemd: 
je bent er nooit lang en je kunt er je draai 

niet vinden. In Uddel woonde ik bijvoor-
beeld een tijdje in Bos en Hei, maar daar 
kwamen de muren op me af.' 

Wachtlijst 
Henri's broer had hem niet uit het oog 
verloren. Hij hoorde van het wooncen- 

trum in Harderwijk en samen met Henri 
bezocht hij een voorlichtingsavond. Zou 
Henri een woning kunnen krijgen? 

'Ik wist niet wat ik hoorde toen men zei 
dat ik hier oud zou kunnen worden of tot ik 
er genoeg van kreeg.Vijfjaar stond ik op de 
wachtlijst en toen was ik aan de beurt.' 

Henri's woning op de derde verdie-
ping bestaat uit een woon-slaapkamer 

met een bed, een zithoek, een keuken en 
een eethoek. In de hoek staan een televi - 
sie en een geluidsinstallatie, aan de 
muur hangen familieportretten en 
schilderijen. 

'Ik wil zo zelfstandig mogelijk zijn', 
zegt Henri. 'Nu eet ik nog op maandag 
met de anderen, maar ik wil iedere avond 

voor mijzelf koken. 

Privacy 
Mijn privacy vind ik het fijnste hier. Er zijn 
regels, maar dat is logisch. Die leren je om 
zelfstandig te zijn. We moeten de woning 
schoonhouden en opruimen. Als je met de 
groep eet moetje om zes uur's avonds aan-
wezig zijn, want dan gaat men aan tafel. 
Een regel die wij bewoners zelf hebben in-

gesteld is het rookverbod onder het eten. 
Nu ik drie maanden ben gestopt begrijp ik 
pas waarom mensen roken vies vinden. 
Zelfstandigheid betekent dat je beseft dat 
je niet de enige op de wereld bent.' 

Henri vindt het ook prettig dat hij als 
zelfstandige persoon wordt gezien. 'Na-
tuurlijk, de ene gehandicapte kan meel 
dan de andere Gehandicapten weten wat 
ze kunnen. Als je daarover met elkaar 
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praat lukt het best om hier samen zelf-
standig te wonen. Ik weet bijvoorbeeld 
goed hoe ik met bezoek moet omgaan, 
daar hoef ik geen toestemming voor te 

vragen. In de tehuizen waar ik eerder 
woonde moest ik altijd vragen of ik bezoek 

mocht ontvangen. Hier bepaal ik dat zelf. 
Het is toch mijn leven en mijn huis?' 

Bedden n  waterpompen 
Iedere ochtend, van maandag tot en met 
vrijdag, werkt Henri in de sociale werk-
plaats hoewel hij dat woord veraf-
schuwt. 'Er is toch niets sociaals aan ons 
werk? Ik zeg altijd dat ik in een werk-
plaats werk. We maken van alles, zoals 
ziekenhuisbedden en waterpompen 
voor Zuid-Afrika. Mensen denken vaak  

dat wij maar wat doen, maar als je zoals 
ik met metaal en machines werkt, moet 
je heel secuur zijn. Als je met metaal 
werkt wordt er veel van je gevraagd, ge-
loof mij maar. Je maakt snel een fout en 
dan kan je meteen alles weggooien. Dat 
is slecht voor het bedrijf. De klant wacht 
op het product en we moeten concurre-
ren met andere metaalbedrijven.' 

Henri staat om zes uur op en rijdt mee 

met een collega. Rond vijf uur is hij weer 

thuis. 'Dan wil ik op mijzelf zijn. Dat kan 
hier, niemand komt ongevraagd binnen.' 

gigetoroken 
Een jaar geleden is er bij hem ingebroken. 
Dat heeft grote indruk op hem gemaakt. 
Nog steeds kan hij er kwaad om worden.  

'Mijn vader was net overleden en de in-
breker heeft zijn camera meegenomen! 
Ik kwam thuis en alles lag overhoop. De 
kasten, de laden, alles hadden ze door-
zocht. Van de waardevolle spullen stond 
alleen mijn tv er nog. Ik was bang dat ze 
later zouden terugkomen om de tv op te 
halen. Ik heb twee nachten op het dakvan 
een schuurtje tegenover mijn huis geze-
ten om ze op te wachten. Ik had me warm 
gekleed, drinken meegenomen en een 
fietsketting en een mes van de kermis in 
mijnjas. Maar er gebeurde niets. Later, na 
twee weken, heb ik het tegen de leiding 
gezegd. Ik wist dat ik niet goed had gere-
ageerd, maar ik was kwaad en bang. Bij el-
ke stap die ik hoorde dacht ik dat de in-
brekers terugkwamen. De begeleiders en 
Slachtofferhulp hebben mij geholpen om 
het te verwerken.' 

Binnenkort komt er een benedenwo-
ning vrij. Henri zou daar graag heen wil-
len. 'Het is een huis met een tuin. Voor de 
kinderen van mijn broer is spelen in de 
tuin natuurlijk veel leuker dan op het 
kleine balkon dat ik nu heb. Misschien 
heb ik een kans om te verhuizen. Dat had 
ik nou nooit durven denken: een eigen 
huis met een tuin.' 
	 co 

Stichting Humanitas DM* 
Stichting Humanitas DMH is een werk-

stichting van Humanitas en verleent zorg 

aan mensen met een verstandelijke en 

meervoudige handicap of beperking. DMH 

wil het welzijn van deze mensen bevorde-

ren. De stichting verleent diensten op het 

gebied van wonen, werken, scholing, dag-

besteding en vrijetijdsbesteding. DMH be-

heert negentien woonvoorzieningen, ver-

spreid over het land. Een daarvan is het 

wooncentrum Harderwijk, geopend in 

1994. Het centrum bestaat uit twaalf ap-

partementen, onderdeel van een complex 

met honderddertig eenheden. 

Stichting Humanitas DMH is te bereiken 

op telefoon 030. 605 50 04. 
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BESTE BUUR 1995 VERTELT 

kiezing. Nu zit zij in de jury. 'Het gaat erom dat mensen initia- 

tieven nemen waar de hele buurt van profiteert.' 

lir  JACQUELINE KENNEL 
_ rilIMI 

Ellen van Turenhout, de Beste Buur van 1995, was destijds 

'EIGENLIJK VOND IK dat de andere geno-
mineerden veel meer recht hadden op 
de titel Beste Buur' vertelt Ellen van Tu-
renhout, winnares van de beste buren-
verkiezing 1995. 'Wat wij doen is dood-
normaal. De andere genomineerden 
deden echt bijzondere dingen, zoals ja-
renlang koken voor een zieke buur-
vrouw. Ik ben een heel gewone buur-

vrouw in een heel gewone straat.' 
Ellen en haar man Peter waren stom-

verbaasd toen ze destijds hoorden dat 
ze genomineerd waren voor Beste Buur. 

Ellen: 'We waren opgegeven door onze 
buurvrouw en vriendin. Naderhand heb 
ik de brief gelezen die ze heeft geschre-
ven om me voor te dragen. Ik heb die 
brief bewaard: als ik in een dip zit lees ik 
hem, want het is wel heel erg leuk wat ze 
over mij schrijft.'  

Tijdens het interview loopt de kamer vol 
met buren. Een buurvrouw levert de kin-
deren af na de zwemles en een andere 
loopt doodgemoedereerd naar de keu-
ken om een kopje koffie in te schenken. 
Na een paar minuten komen nog twee 
buren binnen en gaan zitten alsof ze 

thuis zijn. Speciaal voor het interview 
ingeschakeld? 'Welnee', lacht Ellen, 'zo 
gaat het hier altijd. Wij houden van ge-
zelligheid, even een praatje, even horen 
hoe het gaat.' 

Herinneringen 
Wat begint als een interview met Ellen 
en haar man loopt al gauw uit op een 
groepsdiscussie met de aanwezige 
buren. Herinneringen aan de burenver-
kiezing van 1995 worden opgehaald. 
'We gingen met de hele straat', vertelt  

Ellen. Ineens bleek iedereen te weten 
dat de familie Van Torenhout een grote 
kans had om de beste buur ven Neder-
land te worden. 'We gingen naar 
Nieuwspoort in Den Haag, de prijs werd 
uitgereikt door staatssecretaris Erika 
Terpstra. Toen we weer thuiskwamen 
was ons hele huis versierd en hingen er 
spandoeken in de straat. In één klap 
stond ons leven op zijn kop. Interviews 
bij de VARA en bij de KRO, artikelen in de 
kranten. Wildvreemde mensen kwa-
men aan de deur met een reep chocola 
of met bloemen. Ik werd in de super- 

`Het belangrijkste 
is dat niemand 
anoniem is' 
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e het doen' 

De familie Van Turenhout: 'We zijn gewo-

ne mensen in een gewone straat.' 

markt aangesproken. We waren ineens 
bekende Nederlanders geworden. 

Op een gegeven moment had ik er 
genoeg van. Toen zijn we uitnodigingen 
voor televisieuitzendingen gaan af-
slaan. Maar de prijs die we kregen was 
heel leuk: we zijn met tien buren een 
lang weekend in twee vakantiehuisjes 

geweest. En ik heb het hele jaar elke 
week bloemen gekregen.' 

Wat is nu eigenlijk zo bijzonder aan 
Ellen en haar man Peter? 

'Helemaal niets', zegt Ellen snel. 'Een 
heleboel' zeggen de buren meteen. 
'Ellen kan luisteren, ze kan troosten als 
je het nodig hebt. Ze is het middelpunt 
van onze straat.'  

'Je kunt altijd op haar rekenen', vult een 
ander aan. 'Bij ziekte en verdriet. Maar 
ze is ook onze honden- en kattenbe-
middelaarster. En onze makelaar en 
reisleidster. De deur van Ellen en Peter 
staat altijd voor iedereen open.' 

Burenhulp en straatfeesten 
Ellen: 'Eigenlijk is dit een heel leuke 
straat. Het zou de beste straat van Ne-
derland moeten heten. We eten vaak sa-
men met een aantal buren. Met zes ge-
zinnen uit deze straat gaan we eens per 
jaar op vakantie.' 

Maar ook daar blijft het niet bij. De bu-
ren worden enthousiast als er een begint 
over het jaarlijkse straatfeest. 

'We beginnen altijd met geld ophalen', 
vertelt Peter. 'Het is elk jaar weer onge-
looflijk om te zien dat iedereen wil bijdra-
gen. Zelfs als mensen niet meefeesten 
omdat ze te oud zijn of slecht ter been wil-
len ze toch graag meebetalen en kijken 
van achter de ramen mee. We zorgen er-
voor dat alle auto's uit de straat zijn ge-
haald. Het allerleukste is de straatband. 
Iedereen die een muziekinstrument 
speelt doet mee, we dansen en we zingen. 
Het straatfeest is zo'n succes dat er nu 
ook in andere straten in de buurt een 
straatfeest wordt georganiseerd.' 

Is er nooit burenruzie in de leukste 
straat van Nederland? 

'Natuurlijk wel, overal is wel eens wat', 
zegt Ellen. 'Maar het belangrijkste is dat 
niemand hier anoniem is. We kennen el-
kaar allemaal en we houden elkaar in de 
gaten. Wanneer iemand hulp nodig heeft 
zijn we er. Dat is denk ik nog het allerbe-
langrijkste, dat je altijd klaar moet staan 
om iemand anders te helpen. Dat vinden 

mijn man en ik niet alleen, maar zo den-
ken de meeste mensen er hier over. 
Laatst was er een enorme overstroming 
bij een van de buren toen de wasmachine 

had gelekt. We zijn toen met een aantal 
buren alles gaan opruimen en hebben de 
buurvrouw opgevangen. Zodat ze niet 
vreselijk zou schrikken wanneer ze 
thuiskwam.' 

'Het heeft ook te maken met de bouw 
van de huizen hier', zegt een van de  

buurvrouwen. 'In al die nieuwbouwwij-
ken wordt bijvoorbeeld de huiskamer 
aan de tuinkant gebouwd. Je kunt niet 
eens zien of er iemand thuis is. Gelukkig 
zijn dit nog ouderwetse huizen met een 

steegje achterom.' 

Autoradio 
'Maar' zegt Peter 'het is ook belangrijk 
dat je problemen samen oplost. Laatst 
werd ik wakker omdat ik gerommel bui-
ten hoorde. Gaat zo'n jonkie van een 
jaar of vijftien er met mijn autoradio 
vandoor. Ik er achteraan, op mijn blote 
voeten met mijn pyjama aan. Nou, ken 
ik de buurt op mijn duimpje, ik weet alle 
steegjes, dus ik had hem gauw in de 
gaten. Staat er zo'n groepje van die jon-
gens, maar mijn autoradio niet meer te 
zien natuurlijk. Ik er op af. Ik had na-
tuurlijk meteen de politie er bij kunnen 
halen. Maar ja, wat levert dat op? 
Meestal krijg je je radio er niet mee 
terug en zo'n jongen wordt er ook niet 
beter van. Ik ben toen op dat groepje af-
gestapt en ik heb gezegd: moeten jullie 
eens even goed luisteren, ik weet nu wie 
jullie zijn. Ik geef je de kans mijn radio 
terug te leggen en dan laat ik het er ver-
der bij zitten. Mooi dat ze diezelfde 
nacht nog mijn radio terug hebben ge-
bracht. Ik zie ze nog wel eens die jon-
gens. Ik steek maar vriendelijk mijn 

hand op.' 

De verkiezingen van 1998 
Ellen zal bij de komende verkiezing van 
Beste Buur van Nederland 1998 zitting 
nemen in de jury. Waar gaat ze vooral op 

letten? 
'Bij de komende verkiezingen ligt de 

nadruk op buurtinitiatieven. Dus niet 
individuele buren worden genomineerd 
maar vooral mensen die een initiatief 
hebben genomen waar een hele buurt 

van profiteert. Dat spreekt me heel erg 

aan. Je moet het toch samen doen. Ik ben 
heel erg benieuwd naar de inzendin-
gen.' De aanwezigen worden meteen 
enthousiast: 'Buurtinitiatieven? Dan 
doen we weer mee. Maar nu met de hele 

straat.' 
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HUMANITAS PLAATST BURENDAG IN 

Ij Is het wel zo verstandig dat de overheid 

zich met de buren bemoeit, zo vroegen del-

nemers aan de ontbijtbijeenkomst van Hu-

manitas zich af. 

'EEN MAROKKAANSE VADER en een Suri-
naamse moeder die samen over de 
grond rollen.' De hele zaal luisterde 
ademloos naar het verhaal van Annie 
Verdoold, buurtbewoonster van de Rot-
terdamse wijk Spangen.Tijdens een ont-
bijtbijeenkomst half maart deed zij uit 
de doeken hoe buurtbewoners de door 
drugsoverlast geplaagde wijk leefbaar 
maken. Het verhaal over de Marokkaan 
en de Surinaamse is de ontknoping van 
een door buurtbewoners georganiseerd 
dagje uit, dat eindigde in een stoelen-
dans voor vaders en moeders. De win-
naars waren de genoemde vader en 
moeder, die onder gejuich van hun bu-
ren zo opgingen in het spel dat ze letter-
lijk vochten om de laatste stoel en met 
meubelstuk en al ter aarde vielen. 

Dit verhaal, dat bij alle aanwezigen 
van de ontbijtbijeenkomst een brede 
glimlach op het gezicht toverde, had ech-
ter een minder leuke aanleiding. Span- 
gen haalde landelijk de pers omdat de 
buurtbewoners de oorlog aanbonden 
met in de wijk woonachtige drugdealers 
en -gebruikers. Ze organiseerden zich, 
spijkerden drugspanden dicht en zetten 
buurtwachten in. 

De buie ais sociaa 
Plezier in de wijk 
Maar ze boden ook perspectief. Verdoold 
en anderen organiseerden uitstapjes 
met hun buren en ontplooiden meer ac-
tiviteiten die plezier in de buurt hebben 
gebracht. En zij openden een gebrui-
kersruimte voor verslaafden. Door deze 
gezamenlijke aanpak zijn de bewoners 

in Spangen hechte vrienden geworden, 
dwars over etnische en sociale scheids-

lijnen heen. 'Je kopje suiker leen je niet 
meer alleen bij ome Gerrit, maar ook bij 

Hassan of Ah', vertelde Verdoold. 'Wij 
zijn goede buren geworden omdat wij 
verplicht waren oplossingen te zoeken. 
Anders zou er nu geen een normale be-
woner meer zijn in Spangen. We hebben 
de gebruikersruimte niet geopend om-
dat wij zo begaan zijn met druggebrui- 

kers, maar omdat wij zo alle overlast op 
één plek hebben en niet 's morgens eerst 
de gebruikte spuiten van de straat moe-
ten ruimen voor wij onze kinderen naar 
school kunnen brengen.' 

Samen met negen andere discussian-
ten was Verdoold op vrijdag 13 maart te 
gast op de ontbijtbijeenkomst over de 
Nationale Burendag. Het evenement le-
verde een discussie op over het maat-
schappelijk belang van buren bij beleid 

om de leefbaarheid van wijken en buur-
ten te vergroten. De Nationale Burendag 
op 2 r mei onderstreept het belang van 
een goede buur, maar wat is sociaal ge 
zien de betekenis van goede buren? 

'Wanneer de wereld groter wordt en 
Nederlanders vaker reizen, neemt de be 
hoefte aan goede buren eerder toe dan  

af', merkte professor dr. Jan Willem Duy-
vendak, bijzonder hoogleraar opbouw-
werk aan de Erasmus Universiteit, op 
over buren in de moderne samenleving. 

Een ei of een theezakje 
Het belang van goede buren is heel wat 
groter dan af en toe lenen van een ei of 
een theezakje. Door intensieve binnen-
landse migratie en een grote bevolkings-

dichtheid zijn mensen voor hun sociale 
functioneren sterk op hun buren aange-
wezen. Er leven gemiddeld 459 mensen 
op een vierkante kilometer, er vinden 
jaarlijks bijna 600.000 verhuizingen 
plaats en er zijn 6,6 miljoen buren De be-

trokkenheid van mensen bij hun buren 
en hun directe omgeving is cruciaal voor 
de leefbaarheid van wijken en buurten 
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Ontbijten met Humanitas 
Op 13 maart organiseerde Humanitas sa-

men met de Nationale Woningraad op uit-
nodiging van het zuivelbedrijf Yakult een 

ontbijtbijeenkomst in het Amsterdamse 

hotel The Grand. Tien deskundigen waren 

daar aanwezig om te discussiëren over de 

manier waarop buren ingezet kunnen wor-

den voor beleid om wijken en buurten leef-

baar te maken en te houden. De volgende 

deelnemers waren van de partij: Fietje 

Bakker (bewoner Tuindorp Oostzaan. Am- 

sterdam), Harry Bosch (NOV Utrecht), Jan 

Bugter (wethouder Deventer). Peter Duij-

melinck (directeur woningbouwvereniging 

De Goede Woning), Johan Dunnewijk (di-

recteur Stichting Verenigde Woningcorpo-

raties), prof. dr. Jan Willem Duyvendak (bij-

zonder hoogleraar opbouwwerk Erasmus 

Universiteit), drs. Marius Ernsting (direc-

teur Humanitas), ir. Thijs M.?Irnberg (Minis-

terie VWS), Wim Reedijk (Na „finale Wonin-

graad) en Annie Verdoold (bewoner 

Spangen, Rotterdam). 

biL,SLAki 
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anker 
Overheden en maatschappelijk organi-
saties proberen vanuit dat inzicht een 
beroep op buurtbewoners te doen. Geef 
de buurt de middelen en laat zij zelf haar 
sociale lot bepalen, zo roepen zij. 

'Woningbouwcorporaties krijgen vaak 
de schuld dat zij de maatschappij vormen 

door middel van hun toewijzingsbeleid', 
zei Johan Dunnewijk, directeur Stichting 
Verenigde Woningcorporaties. 'Maar ik 

ken een voorbeeld waarbij met de buurt-

bewoners wordt onderhandeld over de 
toewijzing van woningen. Nooit is de op-
komst voor wijkbijeenkomsten zo groot 
als wanneer het daarover gaat.' Andere 
initiatieven van woningbouwcorporaties 
zijn zogenaamde portiekbijeenkomsten. 
Op gezette tijden vinden er bij bewoners 
door woningbouwcorporaties gespon  

sorde bijeenkomsten plaats met hun bu-
ren. 

Ook voor sommige gemeenten is het 
belang van de buurtbewoner als sociaal 
anker uitgangspunt van beleid. 'Als ge-
meente moet je niet proberen om zelf 
het voortouw te nemen', zei Jan Bugter, 
wethouder van Deventer. Deze gemeen-
te laat de verbetering van leefbaarheid 
over aan de wijken zelf. 'Elke wijk heeft 
een eigen budget, wij als gemeente mo-
gen ons nauwelijks bemoeien met de 
manier waarop dat wordt uitgegeven.' 

Ambtelijke constatering 
De centrale overheid houdt zich helemaal 
verre van sturing van buurten en wijken, 
zei Thijs Malmberg, directeur Directie So-
ciaal Beleid van het Ministerie van vws. 

-  heb je dolle pret met ze: de bu- 

roddels. Desondanks zijn ze de 

eefbaar maken en houden van 

gingen op uitnodiging van 

aad hierover in discussie.. 

HENK VLAMING 

Zij beperkt zich tot ondersteuning van ge-
meenten. Maar Marius Ernsting, direc-
teur van Humanitas, was het niet eens 
met deze ambtelijke constatering. De 
centrale overheid stuurt volgens hem wel 
degelijk op buurten en wijken door in veel 
wet- en regelgeving al bij voorbaat te ver-
wachten dat hulp uit buurt de georgani-
seerde hulpverlening, kinderopvang of 
zorg wel zal kunnen vervangen. 

'Het gebrek aan georganiseerde na- 

schoolse opvang is een gevolg van het 
onuitgesproken idee dat kinderen wel 
door de buren opgevangen worden. 
Steeds meer patiënten worden polikli-
nisch behandeld, want er is thuis wel ie-
mand die voor ze zorgt. Bijstandsmoe-
ders met kinderen ouder dan vijf jaar 
moeten een baan zoeken. De overheid 
gaat er vanuit dat er in vakanties wel op-
vang in de buurt is voor de kinderen.' 

In principe is er inderdaad veel moge-
lijk in een buurt. Buren zijn bereid en heb-
ben het vermogen om veel voor elkaar en 
voor hun directe omgeving te betekenen. 
Het beleid van overheid en maatschappe-
lijke organisaties moet zich daarop con-
centreren. 'Veel beleid is gericht op over-
lastbezorgers', zei Dunnewijk van de 
Stichting Verenigde Woningbouwcorpo-
raties. 'Mijn ervaring is dat veel mensen 
in wijken positief zijn ingesteld. Beleid 
moet zich juist op die groep richten.' 

De vraag is of de overheid hier het 
meest geschikt voor is. Ondanks goede 
bedoelingen en mooie maatregelen is er 
het een en ander aan te merken op de 
overheid als aanjager van buurtopbouw. 

'De overheid formuleert negatief, 
constateerde wethouder Bugter van 
Deventer. 'We praten bijvoorbeeld over 
achterstandswijken en randgroepjon-
geren, nooit over talent- en perspectief-
beleid. Als wij beleid maken zenden wij 
altijd een negatieve boodschap. Dat is ei-
genlijk heel slecht.' 

Volgens Marius Ernsting moet de 
overheid het mobiliseren van de buurt-
en wijkbewoners overlaten aan organi-
saties die daar deskundigheid in en er-
varing mee hebben, zoals Humanitas. 
'Met maatjesprojecten, vriendschappe-
lijk huisbezoek, begeleiding van asiel-
zoekers en opvang van dak- en thuislo-
zen', zei Ernsting. 'Ondersteun zulke 
initiatieven.' 
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Dagboek va n een vrijwilliger 

Gijlen Karabina:  werkervoring Rotterdam 

Gillen Karabina werkt nu zes maanden in Mollige Meiden Mode, een 

winkel die grote maten dameskleding verkoopt. De winkel is een ini-

tiatief van Stichting Humanitas Rotterdam en stichting Opslag. Werk-

lozen en herintreedsters doen daar als vrijwilliger werkervaring op 

voor hun rentree op de arbeidsmarkt. Glen heeft inmiddels heel 

wat ervaring opgedaan en een cursus gevolgd. 
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Maandag 
Als ik naar buiten kijk 

is het nog lang geen 

lente, maar vandaag 

heb ik samen met mijn 

collega Hanny toch de 

wintercollectie uit de 

winkel gehaald. We 

hebben alles netjes op-

geborgen zodat we vol-

gend jaar geen moeite 

hebben om alles uit te 

zoeken. De winkel 

hangt vol met de lente-

kleding. Die ziet er heel 

leuk uit. Vandaag heb-
ben we vijf klanten ge-

had, die we allemaal 

hebben kunnen hel-

pen. De officiële ope-

ning was op 4 maart, 

maar eigenlijk zijn wij 

al open vanaf vorig jaar 

november. De winkel 

wordt steeds bekender. Onze 

kleding gaat van maat 44 tot bo-

ven maat 50. Onze klanten zijn 

vrouwen die vanwege hun grote maat 

moeilijk ergens anders terecht kunnen. 

Ik ken het probleem, ik ben ook mollig en 

dat is zowel voor de klanten als voor mij 

van belang. Bij ons hoeft niemand zich 

opgelaten of onzeker te voelen. Iedereen 

wordt goed geholpen en vindt leuke, pas-

sende kleding. 

Dinsdag 
Vandaagben ik de hele dag met paalver-

siering bezig geweest. Ik hoopte wat ver-

siering te vinden maar het kwam erop 

neer dat we alles 

zelf moesten ma-

ken. Dus paasei-

eren en hazen ge-

tekend, geknipt 

en opgehangen. 

Nu ziet de winkel er op 

z'n paasbest uit. Ik voel 

me hoe langer hoe meer thuis in dit 
werk. De verkoopcursus heeft me veel 
geleerd over klantvriendelijk werken, 

bijvoorbeeld hoe je advies kunt geven 

over maten, kleuren en kleding. De cur-

sus duurde vier maanden van 's och-

tends negen tot 's middags vier uur. Ook 

ik ging met een certificaat naar huis Al- 

les wat ik heb geleerd kan ik dagelijks in 
de praktijk toepassen. Ik heb een kind 

van zeveneneenhalf. Nu die op de basis-
school zit, wilde ik wat anders doen dan 

thuis zijn. Deze baan bevalt me goed, be-

ter dan de hele dag thuis zitten. 

Woensdag 
Vandaag heb ik een vrije 
dag. Even geen werk. 

-)onderdag 
Vandaag hebben we winkel-

overleg: vergadering met het 

team. Ik heb Miranda, die tij-

dens de vergadering in de 

winkel werkt, gevraagd om 
sommige kledingstukken 

uit de lentecollectie te strij-

ken zodat zij er keurig uit-

zien. Een nette winkel, dat 

vind ik belangrijk. Miranda 

zal stofzuigen en de ramen 

zemen. Ik kan het goed vin-

den met mijn collega's Ast-

rid, Zeynep en coordinatrice 

Andrea. Na ons overleg heb-

ben we gepland wat we zul-

len doen in de komende 

week. We merken dat steeds 

vaker mensen kleding in 

consignatie komen brengen. 

Dat houdt in dat zij kleding naar ons 

toe brengen en na verkoop de helft van de 

prijs ontvangen. Als de kleding na drie 

maanden niet is verkocht overleggen we 

met hen. Het gaat terug of naar ons alge-

meen magazijn aan de Schietbaanstraat, 

waar mijn collega Dave werkt. Niets gaat 

verloren. 

Vrijdag 
De laatste dag van de week alweer. Zoals 

altijd hebben we aan het einde van de 

dag de kassa opgemaakt en het geld af-

gedragen aan Engin en Frans, de maga-

zijnchef en de assistent- magazijnchef 

van de Stichting. We kunnen tevreden 

zijn over de opbrengst. Er is redelijk veel 

kleding verkocht en het gedeelte twee-

dehands creatief, waar alles te vinden 

valt voor wie zelf kleding maakt of ver-

stelt, loopt ook steeds beter Hopelijk 

wordt het snel beter weer, zodat mensen 

zin krijgen in de lentecollectie. 
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Nieuwe Wereld Campagne 

•
Op maandag 20 april gaat het radiopro-

gramma Kwartier Humanisme over de 

Nieuwe Wereld Campagne. Begin deze maand 

vond in Rotterdam een grote manifestatie 
plaats waarbij veertig organisaties, waaronder 

Hivos, aandacht vroegen voor schending van 

mensenrechten, armoede, aantasting van het 

milieu en internationale conflicten. Kwartier 

Humanisme wordt uitgezonden door de Huma-

nistisch Omroep tussen 19.45 en 18.00 uur op 

radio 5, 1008 AM of via de kabel in stereo FM. 

 

     

Humana/Humanitas 

•
De naam Humanitas wordt vaak verward 

met Humana, een organisatie die ge-

bruikte kleding in- en verkoopt en de opbrengst 

hiervan investeert in ontwikkelingshulp. Zo ver-

scheen onlangs in de Telegraaf een bericht over 

diefstal uit kledingcontainers van Humanitas in 

Eindhoven, terwijl het over Humana ging. Hu-

mana maakt geen deel uit van de humanisti-

sche beweging en staat los van Humanitas. 

Oprichting H'OKE 

•

Op 18 april vindt op het Pedagogisch 

Studie Centrum in Utrecht de oprich-

tingsvergadering van H'OKE plaats. H'OKE is 

de beroepsvereniging van leerkrachten die 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) do-

ceren. De vereniging pleit voor erkenning van 

de vakleerkracht HVO en voor een volwaardig 

salaris volgens de Onderwijscao. H 'OKE ver-

tegenwoordigt haar leden en steunt hen in 

hun streven naar een aanvaardbare rechtspo-

sitie. Daarnaast voorziet ze de overheid en al-

le betrokken instellingen van informatie. Be-

langstellenden die begunstiger of donateur 

willen worden kunnen hun bijdrage overma-

ken op giro 7902305 t.n.v. penningmeester 

H 'OKE te Voorburg. Inlichtingen: secretariaat 

H'OKE. telefoon 074 • 242 50 73. 

Kwartier Humanisme 

•

Maandag 27 april besteedt het radio-

programma Kwartier Humanisme aan-

dacht aan De Vrije Gedachte. de Nederlandse 

Vrijdenkersvereniging. Onder vrijdenken ver-

staat de vereniging een humanistisch atheïsti-

sche levenshouding, gebaseerd op redelijk 

held en zedelijkheid. Het programma wordt 

uitgezonden door de Humanistische Omroep 

op radio 5 tussen 17.45 en 18.00 uur.  

❑ Ook Humanitas 

vraagt aandacht 

voor armoede 

Fototentoonstelling 
Wereldbeelden 

•
Tot eind april hangt in het hoofdge-

bouw van de Universiteit voor Huma-

nistiek in Utrecht werk van de Utrechtse foto-

graaf Ton Kamphof ten toon. Voor deze 

collectie, die als naam Wereldbeelden draagt, 

heeft Kamphof door onder meer Guatemala. 

Bolivia en India gereisd. De foto's zijn ook te 

koop. Inlichtingen: UvH (Diane Rickets). tele-

foon 030 • 239 01 75 (ma t/m do). 

Opleiding eerstegraads 
bevoegdheid HVO 

•
Studenten die zijn ingeschreven aan de 

Universiteit voor Humanistiek (UvH)  

kunnen op kosten van de UVH in de studiejaren 

1998-2000 een lerarenopleiding volgen die 

een eerstegraads bevoegdheid Humanistisch 

Vormings Onderwijs (HVO) oplevert. Deze eer-

stegraads lerarenopleiding wordt geheel ver-

zorgd door het Pedagogisch Studiecentrum 

HVO in Utrecht. Studenten worden opgeleid tot 

docenten HVO in de bovenbouw van het voort-

gezet onderwijs en in het hoger beroepsonder  

wijs. HVO is een identiteitsgebonden vor-

mingsvak dat gegeven wordt aan leerlingen en 

studenten die daar zelf voor kiezen. Het wordt 

gegeven onder de inhoudelijke verantwoorde-

lijkheid van het Pedagogisch Studiecentrum 

HVO. In het studiejaar 1997-1998 gaven 28 

HVO-docenten onderwijs aan 1563 leerlin-

gen/studenten in het VWO. MBO en HBO. 

Zwartboek scheiding 
kerk en staat 

•
De vrijdenkersvereniging De Vrije 

Gedachte brengt binnenkort het 

zwartboek Schendingen van de scheiding 

tussen kerk en staat uit. Het beschrijft de 

schending van de scheiding tussen kerk 

en staat in Nederland, haar buurlanden en 

Islamitische naties. Het onderwerp is nog 

steeds actueel als het gaat om overbevol-

king, onderwijs, gezondheidszorg, media 

en arbeidsrelaties. Het boek telt 174 pagi-

na's en zal rond 5 mei verschijnen. Inlich-

tingen: De Vrije Gedachte (André van Well), 

telefoon 010.419 57 97. 

Handboek verdwenen personen 

•

Henriëtte Stratman, medewerker van het Humanistisch Overleg 

Mensenrechten (HOM), heeft een handboek Excuses for the Truth 

geschreven voor comités van familieleden van verdwenen personen. 

Stratman is medewerker van het HOM-project Linking Solidarity. Het HOM 

is een landelijke mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de naleving 

en versterking van zowel burger- en politieke als economische, sociale en 

culturele rechten. Het handboek informeert onder meer over het opzetten 

van comités en het starten van juridische procedures. De ervaringen van 

verschillende comités krijgen een prominente plaats in dit boek. Tegen 

kostprijs is de Engelse. Franse of Spaanse versie van dit boek te bestel-

len bij het HOM. De uitgave van de Linking Solidarity nieuwsbrief is ook te 

vinden op internet: http://www.desaparecidos.org/lsolidaritY/. Inlichtin-

gen: HOM, telefoon 030 • 233 40 27. 
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genda 
16 april 

17-19 april 

20 april 

21 mei 

112  24-26 april 

26 april 

1-3 mei 

Mini-conferentie Home-Start in Amersfoort Inlichtingen: Humanitas afdeling Eemland. telefoon 033 • 472 69 25. 

Module II van de bestuurderscursus van Humanitas  Plaats: conferentiehotel Drakenburg in Baarn. Inlichtingen: 

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

Lezingen over Luce Irigaray,  de hedendaagse Franse filosofe in het filosofisch café Averechts, Lijsterstraat 49 in 

Utrecht van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Inlichtingen: Anton Simons. telefoon 030 • 280 24 69. 

Persconferentie Nationale Burendag in Madurodam,  waar minister Els Borst. voorzitter van de jury. de vijf genomineer-

den bekend maakt voor de titel Beste Buur van Nederland 1998. 

Basiscursus uitvaartbegeleiding, weekend.  Organisatie: Humanistisch Verbond. Inlichtingen: 

telefoon 020 • 521 90 40. 

De diepte in een gebouw,  themadag georganiseerd door de Jonge Humanisten. Een dagwandeling in een archeologische 

plaats. Inlichtingen: Roel van der Sluis, telefoon 030 • 242 10 72. 

Ontmoetingsweekend voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen.  Organisatie: Homo-Lesbische 

Werkgroep i.s.m. het Humanistisch Verbond en Driekant. opleiding en advies. Inlichtingen: Hans van der Neut. 

telefoon 030 696 13 00. 

7-8 mei 

8-10 mei 

Training voor coordinatoren van projecten  Vriendschappelijk huisbezoek en Steun bij verlies. 

Inlichtingen: district Oost, telefoon 0575.54 60 57. 

Basiscursus uitvaartbegeleiding,  tweede weekend. Organisatie: Humanistisch Verbond. Inlichtingen: 

telefoon 020 • 521 90 40. 

12 mei 

15-16 mei 

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

constructies in relatie tot gender en Etniciteit' aan de Universiteit voor Humanistiek, namens de stichting mr. A.E. Ribbius 

Peletierfonds. Plaats: Academiegebouw Domplein in Utrecht. Tijd: 17.30 uur. Informatie: UvH, telefoon 030 239 0100. 

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

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

15-16 mei 

16 mei 

16 mei 

21 mei 

4 juni 

6 juni 

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

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

Inlichtingen: telefoon 035 • 621 58 17. 

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

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

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

Levensloop/het levensverhaal,  studiedag v0v0 Inlichtingen Humanistisch Verbond: telefoon 020 521 90 00 

Voorlichtingsdag aankomende studenten Universiteit voor Humanistiek,  Drift 6 Utrecht 

Inlichtingen: telefoon 030 • 23909 75. 
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Geef 8 op zorg 

•
Een groot aantal organisaties van mensen met een handicap en 

chronisch zieken, de dienstverlenende sector en werkers in de ge-

zondheidszorg heeft het initiatief genomen voor de actie Geef 8 op zorg. 

Ook Humanitas neemt hieraan deel. Doel van de actie is tweeledig. Aller-

eerst wil de werkgroep politiek en bestuurders ervan doordringen dat 

langdurige zorg aan onder andere chronisch zieken en hun mantelzor-

gers meer geld vraagt dan tot op heden werd verstrekt, zodat zij zo nor-

maal en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de sa-

menleving. Ook wil de actie politici en bestuurders 

overtuigen van betere regelingen en regelgeving, een 

doeltreffend verstrekkingsbeleid, het oplossen van 

problemen met wachtlijsten en meer kwaliteit in de 

zorg. Humanitas doet mee aan het bekendmaken van 

de actie. Hierbij wordt de hulp van de afdelingen ge-

vraagd. Alle afdelingen hebben folders en buttons ontvan-

gen met de vraag in de omgeving bekendheid te geven aan de 

actie en aandacht te vragen van de lokale politiek. Inlichtingen: Actie-

groep Geef 8 op zorg, telefoon 030 • 276 99 70 en landelijk bureau Hu-

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

Organisatie 

Cursus PR en publiciteit 

•
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 april organiseren Humanitas en het 

Humanistisch Verbond een cursus PR ('Peer') en publiciteit voor 

iedereen van Humanitas en het HV die zich bezig houdt met publiciteit 

en PR. Professionele trainers van Vormingscentrum SBI waarborgen de 

kwaliteit en de bruikbaarheid van het gebodene. De deelnemers leren 

tal van kneepjes op PR-gebied en leren die ook direct toepassen in de 

dagelijkse praktijk. De cursusstof omvat het schrijven en aanbieden 

van persberichten, omgaan met journalisten, affiches maken, manie-

ren op in het nieuws te komen en nog veel meer. De cursus vindt plaats 

in vormingscentrum SBI in Doorn en is zeer de moeite waard voor alle 

vrijwilligers van Humanitas die zich met PR bezighouden. De kosten be-

dragen slechts f 50,— (inclusief cursusmateriaal en overnachting). 

Aanmelding d.m.v. overboeking van f 50,— op giro 197930 van het Hu-

manistisch Verbond o.v.v. 'Peer'. Inlichtingen: Humanistisch Verbond 

(Dini Boer), telefoon 020  •  521 90 40. 

Kaderbrief 
Eind februari hebben alle districten en 

afdelingen de kaderbrief ontvangen. 

Daarin staan de lijnen aangegeven waarlangs 

het verenigingswerkplan volgend jaargestal-

te zou moeten krijgen. Districten en afdelin-

gen kunnen daarop reageren c.q. daar reke-

ning mee houden bij het opstellen van hun 

werkplannen. Ook wordt een aantal thema's 

en onderwerpen aangegeven - zoals de multi-

culturele samenleving, armoede als sociaal 

probleem, activering van jongeren binnen Hu-

manitas, ondersteuning van mantelzorger en 

activiteiten voor 55-plussers - als gebieden 

waaraan met voorrang aandacht besteed zou 

moeten worden. Inlichtingen: landelijk bu-

reau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 

020 • 523 11 12. 

Introductiedag  vvijvvilligers 

410 
 Op zaterdag 16 mei organiseert Huma-

nitas een introductiedag voor alle vrij-

willigers en beroepskrachten die al enige tijd 

actief zijn voor Humanitas. Deze dag biedt de 

gelegenheid om (nader) kennis te maken met 

elkaar en met de activiteiten van Humanitas. 

Op het programma staan onder meer works-

hops over de projecten van Humanitas. Ver-

der wordt aandacht besteed aan de ont-

staansgeschiedenis, de structuur en de 

diverse werkvormen. Belangstellenden kun-

nen contact opnemen met het landelijk bu-

reau van Humanitas (Ton van den Brink), tele-

foon 020.523 11 00. 

District Zuid verhuisd 

•
Het kantoor van district Zuid is ver-

huisd van Breda naar Eindhoven. Sa-

men met de gastoudercentrale van Stichting  

voorzitter op zich om de districtsvorming te 

begeleiden. Daarna zijn de andere vier distric-

ten ontstaan. Daarvoor was Offers bestuurs-

lid van gewest Noord-Holland en zette hij zich 

in voor de watersportvakanties voor gehandi-

capten aan het Paterswoldsemeer. 

Voorraad Van Mens tot Mens 

•
Van de nummers van Mens tot Mens 

die zijn verschenen tussen april 1997 

en nu zijn nog exemplaren over. Van bijna alle 

edities staan nog dozen vol op het landelijk 

bureau. Deze nummers zijn prima te gebrui-

ken op markten en informatiedagen als publi-

citeitsmateriaal, met name voor districten en 

afdelingen die in Van Mens tot Mens gepor-

tretteerd zijn. Geïnteresseerden kunnen te-

gen vergoeding van verzendkosten een sta-

pel ontvangen. 

Inlichtingen: landelijk bureau Humanitas 

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

Persconferentie Nationale 
Burendag 

•
Dinsdag 21 april maakt minister Els 

Borst, voorzitter van de jury van de Na-

tionale Burendag, tijdens een persconferen-

tie de vijf genomineerden bekend voor de titel 

Beste Buur van Nederland 1998. De perscon-

ferentie vindt plaats in Madurodam. De win-

naar wordt op donderdag 21 mei bekend ge-

maakt in de TROS TV-Show van Ivo Niehe. 

E  t _ .ail district Noord 

•
District Noord is nu ook te bereiken 

via e-mail. Het e-mailadres luidt: 

info@noord.humanitas.n1 

Kinderopvang Humanitas en Stichting Delin-

quentie en Samenleving heeft ze een groter 

pand betrokken aan het Hertog H. van Bra-

bantplein 16b, 5611 PE Eindhoven. 

in  memoriam 
Op 28 januari overleed Andries ter Vel- 

de (83). Ruim vijftig jaar geleden was 

hij mede-oprichter van afdeling Zaanstreek. 

Sindsdien heeft hij Humanitas in meerdere 

bestuurlijke functies gediend, de laatste ja-

ren als penningmeester van de afdeling Zaan-

streek. Op 20 februari overleed Rob Offers 

(72). Toen in 1992 bij wijze van experiment 

uit de drie noordelijke gewesten district 

Noord gevormd werd, nam hij de taak als 
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Vraag 

Mag je met een uitkering altijd 

vrijwilligerswerk doen? 

• Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Vrijwilligerswerk doen met een uitke-
ring mag, zolang u als vrijwilliger be-
paalde regels in acht neemt. De diverse 
uitkeringen kennen verschillende re-
gels. Als u een uitkering heeft en vrij-
willigerswerk doet of van plan bent te 
gaan doen, is het verstandig hiernaar te 
informeren bij de uitkeringsinstantie. 
Ondanks de verschillende regels valt er 
in zijn algemeenheid echter wel het een 
en ander over te zeggen. 

Voor mensen met een ww-, IOAW-  of 

bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk 
gaan doen, gelden de volgende regels: 

• U moet in de meeste gevallen aan de 
uitkeringsinstantie laten weten dat u 
als vrijwilliger werkt. Dit doet u op het 
werk- of inkomstenbriefje dat u weke-
lijks of maandelijks inlevert. 
• Verricht u vrijwilligerswerk buiten de 
normale werkuren (in het weekend of 's 
avonds) dan hoeft u dat niet te melden. 
• Vrijwilligerswerk dat u al deed voor-
dat u een uitkering kreeg, hoeft u even-
min te melden. Breidt dat werk zich 
echter sterk uit, dan moet u dit wel la-
ten weten. 

Er is een aantal redenen waarom het 
vrijwilligerswerk gemeld moet wor-
den. Het vrijwilligerswerk mag aller-

eerst geen beletsel vormen voor het 
vinden of aanvaarden van een betaalde 
baan. Daarnaast mag het vrijwilligers-
werk dat een uitkeringsgerechtigde 
doet, niet concurrentievervalsend zijn 
of een betaalde baan verdringen. Daar-
om controleert de uitkeringsinstantie 
of het om écht vrijwilligerswerk gaat. 

Echt vrijwilligerswerk mag namelijk 
niet worden verricht in een bedrijf; het 
mag niet om werk gaan dat doorgaans 
door een betaalde kracht wordt ge-
daan; het mag geen werk zijn waarvoor 
een instelling subsidie voor de loon-
kosten kan krijgen. 

Als u uw vrijwilligerswerk hebt ge-
meld gaat de uitkeringsinstantie na of 
het werk toelaatbaar is.Totda t u bericht 
krijgt van de betreffende instantie kunt 
u het vrijwilligerswerk gewoon blijven 
doen. Pas als u na een negatieve beslis-
sing toch door blijft werken, kan dat ge-
volgen hebben voor uw uitkering. 

Mensen met een AAw/wAo-uitkering 
die actief begeleid of bemiddeld worden 
voor hervatting van werk en mensen die 
herstellende zijn (van bijvoorbeeld een 
ongeval), moeten eerst overleg plegen 
met de bedrijfsvereniging voordat zij 
mogen starten met vrijwilligerswerk. 
Wie naast een (gedeeltelijke) AAW/WAO-

uitkering een werkloosheidsuitkering 
ontvangt, moet vooraf toestemming 
vragen aan de instantie die de werkloos-
heidsuitkering betaalt. Dit kan een be-
drijfsvereniging (ww) zijn, maar ook de 
sociale dienst. Diegenen die niet beho-
ren tot de zojuist genoemde groepen 
hoeven geen toestemming te vragen, 
maar wel moeten zij aan de bedrijfsver-
eniging doorgeven dat zij vrijwilligers-
werk verrichten. 

Werkloze personen boven de 57,5 
jaar zijn collectief ontheven van de sol-
licitatieplicht en kunnen daarom ook 
zonder melding vrijwilligerswerk doen. 
Gepensioneerden (mensen met Aow) 
kunnen elk vrijwilligerswerk doen dat 
zij willen, zonder dat een uitkeringsin-
stantie hen op de vingers kijkt. 

Colofon 
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Brdeven 
Van Mons Tot Mens biedt lezers de 

ruimte om te reageren op artikelen. 

Ook vragen of opmerkingen over Hu-

manitas zijn van harte welkom. U kunt 

uw reactie richten aan de redactie van 

Van Mens Tot Mens, postbus 71, 

1000 AB, Amsterdam. De redactie 

kan eventueel uw inzending inkorten 

of bewerken. 

Sponsorloterij 

In Van Mens tot Mens februari 1998 
staat dat de Sponsorloterij en de Natio-
nale Postcodeloterij samengaan. Het 

voordeel is meer groeimogelijkheden 
en een versteviging van de Sponsorlo-
terij. In het dagblad Trouw van 22 janu-
ari staat dat de Sponsorloterij, eigen-
dom van de vereniging Humanitas, 
wordt verkocht voor vier miljoen gul-
den aan de Postcodeloterij. Als lid van 
Humanitas verneem ik graag wat de 
bestemming is van die vier miljoen 
gulden. Hebben wellicht de instellin-
gen die door de leden en de sponsors 
worden gesteund, zoals bijvoorbeeld 
het Nivon, ook recht op een deel van de 

opbrengst? 

A .Y. Brouwer 

Het is niet de bedoeling dat de opbrengst 

van de verkoop van de Sponsorloterij on-
middellijk wordt uitgegeven. De op-
brengst zal worden aangewend om op 
lange termijn de activiteiten van de ver-

eniging zeker te stellen. 

De redactie 

Naar Amerika 

Ik ben zeer sociaal ingesteld, maar 
soms snap ik sommige mensen niet. 
Zo ook mevrouw Corrie metzger, de 
humanistische ombudsvrouw, die voor 
John wil regelen dat hij naar een inter-
nationaal congres kan in Amerika. 
Deze man heeft een spierziekte en kan 
alleen liggen en staan. Hij vindt het 
nodig dat hij wordt geholpen met alle 
middelen die voorhanden zijn. Maar 
eerlijk gezegd vraag ik me af of het zo 
nodig is dat een patiënt in zijn situatie 
naar Amerika moet. Willen mensen 
soms niet te veel? 

A. Czech-Koopmans, Eindhoven 

F
o

to
:  
A

b
 K

o
o

rs
  

uan mens tot mens  (i)  ei i • ,Apa  d 0 992.5 



Vrijwillivers 
krijgen 
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• begint 1 

Buitens 

e s pee t graag, dat 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

js voor de spelende volwasr n.• 	delen, 

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

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

Voor meer informatie 
redactie Van Mens 
Tot Mens c", 020 • 5231100 


