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De burendag komt eraan! 

21 maart, de datum van de lokale verkiezingen van 

de Beste Buur, nadert met rasse schreden. Een 

leefbare samenleving en sociale cohesie zijn hoog-

dravende begrippen die met de verkiezing van de 

Beste Buur heel concreet worden vertaald. Het idee 

slaat aan: al dertig Humanitas-afdelingen en vijf af-

delingen van Stichting Kinderopvang Humanitas or-

ganiseren activiteiten, in veel gevallen samen met 

woningcorporaties. Maar ook gemeentebesturen 

doen mee, VW's, politie, welzijnsinstellingen en an-

dere organisaties die willen meewerken aan het ver-

beteren van de leefbaarheid in buurten en wijken. 

Het is hartverwarmend 

om te zien hoeveel men-

sen zich actief bezig 

houden met de verkie-

zing en alle activiteiten 

daaromheen. Lokale 

media zijn geïnteres-

seerd en plaatselijke 

sponsors zijn graag be-

reid een deel van de activiteiten te financieren. Wat 

in nota-taal het verbeteren van de sociale infrastruc 

tuur heet, wordt tijdens de burendag zichtbaar in 

aandacht voor activiteiten die buurtbewoners sa-

men ondernemen. 

Voor Humanitas betekent de burendag een welko-

me gelegenheid om meer bekendheid te geven aan 

het bestaan van de afdelingen en hun activiteiten. 

Maar ook het relatienetwerk wordt verbreed en er 

worden nieuwe samenwerkingsverbanden aange-

gaan. Dat is heel belangrijk, naast natuurlijk de re-

sultaten van 21 maart en 21 mei, de verkiezing van 

de Beste Buur. Want het verbeteren van burenrela-

ties is het belangrijkste doel van de burendag, maar 

als dat gepaard kan gaan met het verbeteren van re-

laties tussen maatschappelijke organisaties is 

daarmee de basis gelegd voor vele activiteiten in de 

toekomst. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 
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Kinderen zonder grenzen 

•
Onlangs is het project Kinderen 

zonder grenzen van start gegaan, 

een initiatief van de stichting Kinderop-

vang Humanitas. de Duitse partnerorga-

nisatie Arbeiterwohlfahrt in Heinsberg en 

de faculteit Gedrag en Maatschappij van 

de Hogeschool Limburg. Doel is de uit-

wisseling van internationale inzichten en,  

ervaringen op het terrein van de kinder-

opvang en het een bredere inzetbaarheid 

van de kinderopvang in de grensstreek. 

Voor het project is een cursus samenge-

steld voor 16 cursisten uit Nederland en 

Duitsland. De cursisten zullen afwisse-

lend in Nederland en Duitsland bijeenko-

men. De initiatiefnemers zien dit project 

als een aanzet tot verdere internationale 

samenwerking in de grensstreek. Huma-

nitas en Arbeiterwohlfahrt zien aanlei-

ding om in het beleid van hun eigen orga-

nisaties het belang van internationale 

samenwerking vast te leggen. 

El  Internationale samenwerking in 

Kinderopvang 

Prijs  voor Doetinchern 

•
De vrijwilligers van het project Steun 

na verlies van afdeling Doetinchem 

hebben onlangs de Aanmoedigingsprijs ont-

vangen, een onderscheiding die de Vrijwilli-

gerscentrale in Doetinchem jaarlijks uitreikt. 

De vrijwilligers van Humanitas ontvingen de 

oorkonde in het kader van de viering van de 

Internationale Vrijwilligersdag. De jury was 

lovend over de doelstelling van het project. 

De lotgenotengroep van afdeling Doetin-

chem. een groep van nabestaanden. be-

staat nu drie jaar. Door de jaren heen heb-

ben 42 hulpzoekenden zich aangemeld en 

hulp gekregen bij het verwerken van hun 

rouwproces. Inlichtingen: Yvonne Winger 

der. telefoon 0314 36 41 94. 

Nieuw kantoor district Noord 

•
District Noord en afdeling Groningen 

van Humanitas zijn wegens ruimtege-

brek verhuisd naar een nieuw onderkomen 

aan het A-Kerkhof in Groningen. Het nieuwe 

onderkomen is een gebouw met grote ruim-

tes en veel daglicht. Het heeft duizend vier-

kante meter, dubbel zo veel als het vroegere 

kantoor. Naast bestaande activiteiten start 

Humanitas aan het A-Kerkhof met de stich-

ting Werkervanngsprojecten het multi-culture 

le eetcafé de Eetene. Men kan daar terecht 

voor een ruime keuze uit uitheemse menu's, 

hereid door mensen uit verre landen. 

Het nieuwe adres van district Noord is: 

A Kerkhof ZZ 22. c-3711 JB Groningen. 

Telefoon r)50 • 31 3 16 45 

Sponsorloterij erg 
Nationale Postcode Loterij 
gaan samen 

cp
In de komende maanden zullen de raad 

van toezicht van de Nationale Postcode 

Loterij , de bestuursorganen van de Sponsor-

loterij namelijk de Stichting Fondsen Promo-

ties en het bestuur van Humanitas en het Mi-

nisterie van Justitie beslissen over integratie 

van de organisatie van de Nationale Postco-

deloterij en de Sponsorloterij. Er is intussen 

een intentieverklaring ondertekend door de 

Postcodeloterij en de Stichting Fondsen Pro-

moties (Humanitas). 

De Sponsorloterij zorgt voor een deel van de in-

komsten van Humanitas. Eén van de voorwaar 

den die in de intentieverklaring is opgenomen is 

dat de formule van de Sponsorlotenj herken-

baar blijft en dat de inkomsten voor Humanitas 

gegarandeerd zijn. In de Sponsorlotenj kunnen 

kleine organisaties. zoals afdelingen van Hu 

manstas. participeren en bepalen waar de in 

komsten van de loterij aan worden besteed. 

Het voordeel van de samenvoeging is dat de 

sponsorloterij meer groeimogelijkheden krijgt 

en dat op de markt van loterijen de positie van 

de Sponsorlotenj wordt verstevigd. 

Cursus Praten over de dood 

•
Humanitas en de uitvaartvereniging AVVL organiseren een cursus 

met als titel Praten over de dood verrijkt je leven. Het doel is het be-

spreekbaar maken van de vele facetten van het levenseinde. De cursus is 

opgezet voor belangstellenden uit het gebied Zaanstreek-Waterland, Ken-

nemerland. Amsterdam en Amstelland en de Meerlanden. De cursus be-

handelt onderwerpen als: de dood in onze samenleving, levensovertuiging 

en de dood, sterven en stervensbegeleiding. kinderen en de dood en uit-

vaart. Er zijn zes bijeenkomsten (van 24 maart tot 2 juni) die worden gehou-

den in het kantoor van de AVVL in Diemen. De kosten voor deelnemers be-

dragen 1 45,— per persoon. Belangstellenden kunnen zich opgeven door 

overschrijvingvan .f 45,—op giro 59002 t.n.v. C. van Leeuwen-Derdengelden 

te Haarlem. Inlichtingen: de heer F. van Velsen, telefoon 075. 616 09 40. 
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Twintig  jaar  telefoon- en bezoekketen 
De Telefoon- en Bezoekketen van afdeling Hoogezand/Sappemeer be- 

staat deze maand twintig jaar. De afdeling viert dit met een receptie en 

een gezellig samenzijn. De afdeling telt twee telefoonketens met elk acht ou-

deren. Alleenstaande ouderen die deelnemen aan een telefoonketen of tele-

fooncirkel bellen elkaar elke dag op een vaste tijd om te controleren of alles 

goed is. Elke cirkel heeft een coördinator. Die begint de werkdag op een vaste 

tijd een telefoonestafette. De cirkel sluit weer bij de coördinator. Daarnaast 

heeft de afdeling een zogenaamde ster-keten voor ouderen die niet niet meer 

mee kunnen komen in een groep. Zij worden elke dag persoonlijk door de coor-

dinator gebeld. Dertien vrijwilligers begeleiden maandelijks een keten, soms 

met in tweeën. Twee keer per jaar organiseert de afdeling een bijeenkomst 

voor de deelnemers. waar de bellers elkaar in levende lijve ontmoeten. Inlich-

tingen: mevrouw G. van Bavel Hartman. Telefoon 0598 32 62 50. 

• Elke dag tele-

fonisch contact 

• eu 
K OPIJ kunt u sturen naar de redactie. 
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 Mevrouw M.E. 

Huiding-Verveen, één van 
de grondleggers van Humanitas  Rotter-

dam, heeft op 20 januari de Erasmusprijs in 

ontvangst genomen. Zij kreeg de onderschei-

ding, uitgereikt op haar 80ste verjaardag, voor 

haar belangeloze  inzet voor de stad Rotterdam 

gedurende lange tijd. Naast de verdiensten 

van mevrouw Huiding voor Humanitas, waar zij 

ook nu nog bestuurslid is, is zij actief betrok-

ken bij het buurthuis Vreewijk. Samen met 

haar echtgenoot is zij lid van Humanitas vanaf 

het eerste uur. Vlak na de oorlog bezochten zij 

huis-aan-huis de buitenkerkelijken. om  te kij-

ken naar de sociale omstandigheden. Daar-

naast hielp het echtpaar met het organiseren 

van informatie-avonden. Nog steeds is me-

vrouw Huiding actief in de ouderenzorg. 

Kantoor Rotterdam 
verhuisd 

c) 
 Het kantoor van Humanitas in Rotter-

dam is verhuisd en staat niet langer 

aan de Maasstraat. Het nieuwe bezoekadres 

is: Pieter de Hoochweg 121 B. Het postadres 

is: Pieter de Hoochweg 110, 3024 BH Rotter-

dam. Telefoon 010 • 425 0101. 

Gasthuis Groningen 
Het voormalige kantoor van district 

OIO Noord van Humanitas aan de Een-

drachtskade wordt verbouwd tot een gasthuis 

voor stervenden. Dat is bedoeld voor mensen 

die nog een paar weken hebben te leven, maar 

niet naar een ziekenhuis willen en ook niet 

thuis kunnen blijven. leder jaar worden in Gro-

ningen zo'n 300 ten dode opgeschreven men-

sen. vaak ouderen, drugsverslaafden en dak- 

Herstructurering Zeeland 

4 
 Het kantoor van Humanitas in Goes 

wordt opgeheven. Toos Schouten, de 

coordinator voor drie Zeeuwse afdelingen van 

Humanitas, komt in dienst van de Stichting 

SCOOP. Deze stichting komt in de plaats van elf 

welzijnsorganisaties in Zeeland. Deze samen-

voeging is het gevolg van een herstructurering 

van het provinciale welzijnswerk in Zeeland per 

1 januari. Die moet een bezuiniding opleveren 

van twee miljoen gulden. De overheidssubsidie 

voor het welzijnswerk gaat voortaan niet meer 

naar de elf aangesloten organisaties, maar 

naar SCOOP. Toos Schouten• consulent van dis-

trict Zuidwest van Humanitas, is voortaan de 

bereiken bij: SCOOP, postbus 153, 4330 AD 

Middelburg.Telefoon 0118 • 682 500.  

lozen, thuis verzorgd en verpleegd. 

Daarvan moeten meer dan 80 mensen toch -

tegen hun wens - worden opgenomen in een 

ziekenhuis of een verpleeghuis, meestal 

omdat de verzorging te zwaar wordt voor vrien-

den en familie. Vrijwilligers van Humanitas zor-

gen voor emotionele ondersteuning tijdens het 

sterfproces. Verzorging en verpleging worden 

geboden door huisartsen en de thuiszorg. die 

ook de contacten onderhoudt met ziekenhui-

zen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen. 

Voorop staat de creatie van een huiselijke 

sfeer. De verbouwing van het pand begint vol-

gens plan in maart. In het pand komen vijf rui-

me kamers voor patiënten, een logeerkamer 

voor de familie en een huiskamer met keuken. 

Kinderopvang aan huis 

oio
De stichting Kinderopvang Humanitas is 

als een van de eerste organisaties voor 

kinderopvang in Nederland het experiment 

leidster-aan-huis gestart. Hierbij worden kinde-

ren in hun eigen huis opgevangen door gediplo-

meerde leidsters. In Heerlen experimenteert 

Humanitas al ruim een halfjaar met dit project. 

Directeur Theo Offermans ziet een duidelijke 

vraag naar deze vorm van opvang: 'Mensen 

hoeven hun kinderen niet meer naar de crèche 

te brengen en af te halen. Daarnaast blijven de 

kinderen in hun vertrouwde omgeving. Nadeel 

van het systeem zijn de kosten. Het is vrij duur 

om iemand elke dag in huis te halen: Halver-

wege 1998 zal bekeken worden in hoeverre 

Humanitas het plan verder door kan voeren. 

vaatlijn als voorleeshulp .Mensen die moeite hebben met  ' 

lezen kunnen op verzoek telefonisch 
1 

.00rgelezen worden uit de bladen van Hu- 

manitas en het Humanistisch Verbond. Ze 

kunnen bellen met de Praatlijn voor Oude-

ren van afdeling Amsterdam. De Praatlijn is 

een speciale telefoonlijn van Humanitas, 

bestemd voor mensen die behoefte heb-

ben aan een gesprek. Op verzoek lezen de 

vrijwilligers voor uit Van Mens tot Mens en 

de Humanist. Deze voorlees-sessie kan 

aanleiding zijn tot een nader gesprek van 

mens tot mens. Afhankelijk van de plaats 

vanwaar gebeld wordt (binnen of buiten de 

regio) en het soort telefoonabonnement 

(Basis, Plus of Budget) varieert de prijs per 

half uur van 0,85 tot 3,10 gulden binnen de 

regio en 2,35 tot 9,10 buiten de regio. De 

vrijwilligers van de Praatlijn zijn zeven dagen 

per week telefonisch bereikbaar op nummer 

020 • 627 33 85 van 21.00-1.00 uur. 

van mens tot mens  110  NS 1  e februari 1998 



3  Geldzaken kunnen voor 

veel mensen een bron van 

zorg zijn. 

0 

Ooit lag mevrouw Davids 's na 

Maar nu laat zij haar  Jake 

Protecta de professionel 

vind zij dat het haar van veel z 

kan zal ik mij alles toestag 

hts te piekere 

beheren door de Stichting 

kstichting van Humanitas. Zelf 

rgen heeft bevrijd. 'Zo lang ik 

t ik leuk vind.' 

HENK VLAMING 

_Ars  5 T 

`Ik ga weer 

 

er 

 

0 

'TOEN Wij 25 JAAR getrouwd waren zijn wij 

naar Oostenrijk gegaan. Ik weet het nog 
als de dag van gisteren, want mijn man en 
ik gingen alleen in de zomer weg. Maar 
weggaan in mei... Ons huwelijk kende 

weinig verrassingen. Mijn man was direc-

teur van een bankfiliaal en wij hebben het 
financieel altijd goed gehad. Ons huwelijk 

was ook fijn, we hadden een warme rela-
tie. Maar mijn man leefde voor zijn werk, 

hij kende zijn maatschappelijke verant-
woordelijkheden. Dat betekende wel dat 
hij zichzelf weinig heeft toegestaan. Ik 

denk wel eens dat ik mijzelf als oude 
vrouw meer permitteer dan in al die jaren 
daarvoor.' Ze glimlacht en haar ogen twin-

kelen. 'Dat zou je niet zeggen, hè? Maar ik 
geniet ervan, met volle teugen.' 

Annie Davids (83) woont nu zeven jaar 
in een aanleunwoning in het midden van 

het land. Het is een koopwoning. Sinds  

een aantal jaren voert de Stichting Protec-
ta bewind over haar onroerende zaken, 
haar bankrekening en haar effecten. Pro-
tecta is een professionele werkstichting 
van Humanitas die voor mensen finan-
cieel beheer voert. Soms op verzoek van 
cliënten zelf, maar ook op verzoek van fa-
milie of zelfs van de officier van justitie. 

Gekdzorgen 
Mevrouw Davids had het gevoel dat zij 
niet meer zelf op haar centjes kon passen. 

Zij begon zich de laatste jaren steeds meer 

zorgen te maken over haar geld. Zo veel 
zelfs dat het zij merkte dat het haar hele 
dagen ging bezighouden. De last daarvan 
werd haar te zwaar. 

'Vroeger hield ik mij niet bezig met 
geldzaken. Mijn man vond dat niet leuk en 
waarom zou ik ook? We waren opgegroeid 
in een tijd dat de man buiten de deur  

werkte en dat de vrouw zich bezig hield 

met het huishouden. Nou, daar was ik al-

tijd gauw klaar mee. Want meestal was ik 

de enige in huis. Een groot huis, maar ook 

een leeg huis. Wij hebben geen kinderen 

en verder ook nauwelijks familie. Mijn 

man heeft in de oorlog ondergedoken ge-

zeten. Zijn hele familie is in de oorlog om-

gekomen in de nazi-kampen. Toen mijn 

zuster nog leefde, kwam zij nog wel eens 

langs. Mijn man was altijd aan het werk, 

dus wat voor huishouden had ik? Toen wij 

pas getrouwd waren had ik hulp in de 

huishouding. Dat was voor de oorlog heel 

gebruikelijk en vlak daarna ook nog wel in 
bepaalde kringen. Maar ik hen er mee ge-

stopt. Als een ander mijn huis schoon 
maakte bleef er voor mij helemaal weinig 
over om te doen Ik heb mij daarom gewijd 

aan goede werken, voor de Derde Wei elcl 
en voor de minder bedeelden 

van mens tot mens CO  NR t •  februari 1998 



ichting Protecta 
Stichting Protecta is een werkstichting van 

Humanitas die geldzaken regelt voor men- 

en die dat zelf niet goed meer kunnen. Zij 

doetvoor deze mensen de financiële admi-

nistratie, betaalt onder andere doktersre- 

eningen, houdt toezicht op tegoeden, op 

ank-en girorrekeningen, regelt belasting- 

aken en voert beheer over vermogen of 

Q~  beren  o  oecl. Eventueel regelt zij de na- 

OCI~9 	cta legt verantwoording 

"d7f  -en ee, ,cliënt en bij bewind ook aan de 

Lk.  tonrechter. Protecta is bereikbaar op 

efoonnummer 020 • 5231100. 

Aanmaning 
Soms kreeg zij een aanmaning voor een 

rekening waarvan zij dacht dat die al was 

betaald. Daar komt bij dat ze tegenwoor-

dig meer familiebezoek krijgt dan haar 

lief is. 'Opeens kreeg ik regelmatig bezoek 

van mijn neef, de zoon van mijn zuster. In 

het begin was ik er blij mee, want als je 
niet veel familie hebt ben je blij als er ie-

mand komt. Maar ik heb hem twee keer 

veel geld geleend. Ik denk tenminste dat 

hij het was, maar herinneren doe ik het 

mij ook niet. Ik kan me ook niet herinne-

ren dat hij het heeft teruggegeven. Als ik 
hem er naar vroeg, deed hij er vaag over. 

Ik voelde mij er niet prettig bij. Onbetaal-

de rekeningen, mijn neef die geld leende 

uemnk2p1 
Ik hoopte dat wij na de pensionering van 
mijn man samen zouden kunnen genie-

ten. Opera, musea, reizen. Het heeft niet 

zo mogen zijn. Mijn man kon niet wennen 
aan al die vrije tijd. Hij voelde zich overbo-

dig, neerslachtig. Drie jaar na zijn pensio-

nering heeft hij een hartaanval gehad en 

werd ik weduwe.' 

Wie denkt dat Annie Davids verslagen 

achterbleef, heeft het mis. De jaren heel-

den de wonden en zij zocht de zonzijde 

van het leven op. 

`Niemand hoeft mij 

te vertellen hoe ik met 

een huishoudpotje 

moet omgaan.' 

Reizen met vriendinnen 
Met haar vriendinnen maakte zij reizen, 

vakanties in het buitenland, bustochtjes 

naar mooie plekjes in Nederland. Ze ging 

uit eten, winkelde regelmatig en deed zelfs 

mee met bingo-avondjes. 'Ik ben goed be-

middeld achtergebleven en ik was niet van 

plan om de rest van mijn leven als een zie-

lige weduwe thuis te zitten. Het verdriet 

om mijn man draag ik altijd mee in mijn 

hart, maar dat betekent niet dat ik er geen 

vreugde meer is. Ik ben altijd op mijzelf 

aangewezen geweest en nu kan ik mij ook 

redden. Geldzaken? Ik ben niet voor niets 

met een bankdirecteur getrouwd geweest. 

Hij deed het grote geld, maar het huishou-

den deed ik. Niemand hoeft mij te vertellen 

hoe ik met een huishoudpotje moet om - 

gaan.' Maar de jaren gaan tellen. De laatste 

tijd merkt mevrouw Davids dat de dingen 

niet meer zo soepel gaan als vroeger.  

en het niet terug betaalde. Wat moest ik 

zeggen als hij nog meer geld kwam vra-

gen? Ik kreeg het gevoel dat ik het niet 

meer aan kon. 's Nachts lag ik te piekeren, 

overdag was ik moe. Ik had geen zin meer 

om de deur uit te gaan.' 
Na lang aarzelen legde Annie Davids 

het probleem voor aan haar raadsman. 

Die adviseerde om bewind aan te vragen 

bij de kantonrechter. Nu beheert Protecta 

haar bezit. 'De dagelijkse uitgaven doe ik 

zelf, maar ik hoef niet meer bang te zijn 

dat ik het overzicht over mijn pensioen en 

mijn bezit verlies. Alles wordt geregeld. Nu 

vind ik het weer leuk om met de vrouwen-

vereniging uit te gaan. Zo gemakkelijk als 

vroeger zal het mij vast niet meer afgaan. 
Maai zo lang ik kan zal ik mijzelf alles toe-

staan wat ik leuk vind ' 
De namen zun orn rederw)1 ( ,uw 

privacy veranderd 
	

O 
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'IK ROL VAN DE ENE VERBAZING in de an-

dere. Het woord verbazen gebruik ik 

vaak als eufemisme voor boosheid. Ik 

ben boos als ik merk dat mensen met 

een handicap niet goed worden voorge-
licht, of op een andere wijze niet krijgen 

waar zij recht op hebben. Om een voor-

beeld te geven: hier voor me ligt een ad-

vertentie in nota bene de Humanist. In 

de advertentie wordt een scootmobiel 

aangeprezen, prettige wagentjes waar-

mee gehandicapten zich gemakkelijk 

kunnen verplaatsen. Ik bel de adverteer-

der, vertel dat ik gehandicapt ben, wei-

nig te verteren heb en vraag informatie  

over de kosten. De leverancier schermt 

met allerlei subsidieregelingen. Maar de 

belangrijkste wordt niet genoemd: de 

Wet Voorzieningen Gehandicapten, de 
WVG. 

Gratis  scootmobiel 
Deze wet biedt gehandicapten de moge-

lijkheid om via de gemeente voorzienin-

gen, zoals een scootmobiel, gratis aan te 

schaffen. Dan verbaas ik me, maak ik me 

kwaad.' 

Corrie Metzger is de ombudsvrouw ge 

handicaptenza ken van de 	Len i  

land van Hurnand‹.e; /ij v-; vo()1,11 	II  

actief. Op haar visitekaartje staat haar 

functie met de vermelding Gehandicap-

ten Zaken. Veel van haar tijd besteedt zij 

aan voorlichting over wettelijke moge-

lijkheden om verschillende voorzienin- 

`je verleert het om 

aandacht te vragen 

voor jezelf' 
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gen te krijgen die het leven van gehandi-

capten kunnen verlichten. Bijvoorbeeld 

op het gebied van vervoer of aangepast 

wonen. Ook helpt zij bij problemen die 

gehandicapten hebben met uitkerings-

instanties en helpt zij bij beroepszaken 

voor de rechtbank. Soms komt ze gehan-

dicapten te hulp met een boodschap of 

het doen van kleine klusjes. 

'Ik spreek nooit over gehandicaptenpro-

blema tiek, die bestaat niet. Het gaat om 

problemen die voortvloeien uit de han-

dicaps van mensen. 

Reuma 
Ik ken de problemen van mijn cliënten 

als geen ander. Ik heb reuma, kijk maar 

naar mijn handen en vingers. Ik heb ook 

nog de ziekte van Crohn. Het aardige is 

dat ik door al mijn ervaringen met ziek-

te en de gevolgen ervan zo goed in mijn 

werk ben geworden Op latere leeftijd 

ben ik gaan studeren. Ik wilde de wereld 

van de hulpverlening leien kennen, 

want ik wist dat ik daal dooi mijn ziek 

ten mee te maken toi krijgen  

Haar 'verbazing' is een van Corrie's voor-

naamste drijfveren voor dit werk. Als ze 

kon zou ze beide vuisten ballen. 

'Het voorbeeld van die advertenties 

over scootmobielen heb ik aangekaart 

bij Stichting Ombudsman, de consu-

mentenprogramma's Kassa! en Ook dat 

nog. Tevergeefs. Reclame maken mag, je 

hoeft niet te vertellen dat hetzelfde pro-

duct elders gratis te verkrijgen is. Het 

ergste vind ik eigenlijk nog dat dergelij-

ke advertenties veelvuldig in bladen 

voor ouderen en gehandicapten staan.' 

Vaak zijn Corrie's cliënten oudere men-

sen. Deze groep bijt vaak niet van zich 

af, terwijl dat toch wel eens nodig is. 

'Niet klagen maar dragen, met dit motto 

is deze generatie opgevoed. 

Te trots 
Daarmee doen mensen zichzelf te kort. 

Ik ben zestig jaar en ik ken deze opvat-

ting maar al te goed. Ouderen zijn vaak te 

trots om iets te vragen. Ze willen vooral 

geen beroep doen op gemeenschapsgel-

den. Daarbij vergeten zij dat zij zelf aan 

de wieg van de huidige welvaartsmaat-

schappij hebben gestaan, waardoor al 

deze voorzieningen mogelijk zijn.' 

Gehandicapten verleren vaak om aan-

dacht te vragen, weet Corrie. 'Mensen 

willen graag aandacht, daar is niets mis 

mee. De ellende is alleen dat je jezelf te 

onbelangrijk en te klein gaat vinden als 

je gehandicapt bent. Mensen zouden je 

maar zielig gaan vinden. Je krijgt bezoek 

omdat je gehandicapt bent, niet omdat 

men het fijn vindt om je te zien. Dat 

weet ik inmiddels uit eigen ervaring.' 

Boven alles is Corrie Metzger oprecht 
en eerlijk. 'Ik houd ervan mijn cliënten 

en de mensen achter de instanties pre-
cies te vertellen waar het op staat. 

Confronterend 
Ik weet dat ik vaak contronterend ben. 

Soms kan men dat niet waarderen. De 

meeste moeite heb ik met lagere func-

tionarissen van instanties die hun 

macht ontlenen aan de wet. Ik kan beter 

opschieten met hun meerderen. Bij hen 

blijft het contact niet steken bij 'zo zijn 

de regels en daarmee uit'. Daarom zoek 
ik het vaak hogerop. De samenwerking 
met de collega's van de thuiszorg, de 

doktoren, advocaten en woningbouw 
vei emging vei loopt goed Ze kennen en  

RIP 
'John moet het zelf maar 

uitzoeken' 

Het is december en bij Corrie Metzger gaat 

de telefoon. Het is John, een van Corrie's 

cliënten. Hij heeft een zeldzame, nare ziek-

te. Zijn spieren verstenen. Corrie: 'Hij kan 

alleen maar liggen en staan. Hij valt overal 

buiten. Voor de meeste erkende ziekten is 

een eigen fonds, zoals het reuma-. het 

astma- en het kankerfonds. Die financie-

ren activiteiten die met een gewone uitke-

ring niet betaald kunnen worden. Voor 

John is geen speciaal fonds. Toch wil hij 

ook iets ondernemen. Zo wil hij naar Ame-

rika voor een internationaal congres over 

zijn zeldzame ziekte. Ik wil graag helpen 

om geld voor hem te krijgen. 

Dat is nog een hele puzzel.' 

Corrie vraagt of zij boodschappen of klus-

jes voor hem kan doen. Die hulp is deze 

dagen broodnodig. Corrie: 'De thuiszorg 

heeft een paar dagen voor Kerstmis laten 

weten dat er gedurende de feestdagen 

geen hulp kan worden gegeven. John moet 

zelf maar uitzoeken hoe hij hulp krijgt. Dit 

kan natuurlijk niet. Een volkomen afhanke-

lijke man wordt zonder enige mantelzorg 

aan zijn lot overgelaten. We overwegen 

een proces via een bevriende advocaat.' 

erkennen mij. We weten wat wij aan el-

kaar hebben. Vaak schakelen zij mij in ot 

verwijzen zij mensen naar me door.' 

Door haar werkwijze en optreden 

wordt Corrie Metzgei niet als een mak 
kelijk mens gezien. 'De aardigste uit - 
spi aak over mij is van iemand die tegen 
me zei: le bent een eigenwijze lastpost 

maai ie hebt altijd gelijk' Pat aanvaard 

ik als een compliment ' 
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Talrijke langdurig werkloz 

in een sociaal isolement te 

Het bieden van kansen do 

beeld vrijwilligerswerk en 

ke begeleiding, kan hen m  • 

pelijk actief houden. Het p 

Weerwerk tegen Uitsluitin 

manitas timmert daarbij a  • 

BAMB 

Een ieuw gei 
'IJ SPREEKT MET DE KLUSSENBUS, kan ik u 

helpen?' Een vriendelijke stem aan de 

andere kant van de lijn. In Breda en om-

geving is het initiatief vast en zeker. Wie 

klussen in huis wil laten doen kan de 

Klussenbus bellen. Voor het behangen 

van een kamertje of het omspitten van 

de tuin. De mensen van de Klussenbus 

doen het, zo lang de werkzaamheden 

eenvoudig zijn. De afdeling Breda van 

Humanitas heeft in samenwerking met 

de organisatie 't Opstapje het initiatief 

voor de Klussenbus genomen. Het pro-

ject is onderdeel van het landelijke Hu-
manitas-programma Weerwerk tegen 

Uitsluiting. Weerwerk biedt langdurig 

werklozen vrijwilligerswerk. Zo kan 

worden voorkomen dat langdurig werk- 

lozen, die in een sociaal isolement drei-

gen te vallen, buiten de maatschappij ko-

men te staan. 

Lagere inkomensgroepen 
De meeste gebruikers van de bus ko-

men volgens Klussenbusbegeleider Cees 

Maas uit de lagere inkomensgroepen, bij 

wie de geringe kosten uitermate welkom 

zijn. Voor 25 gulden kunnen mensen 

werkzaamheden laten verrichten, exclu-

sief het gebruikte materiaal. 
'Wie langdurig werkloos is raakt het 

gevoel van eigenwaarde kwijt. Een baan 

zorgt voor een plek in de samenleving. 

Wie geen werk heeft verliest de band met 

het alledaagse Ik noem het altijd het zin 

gevingsgevoel Dat heb je nodig om ple  

zierig te kunnen leven. Je verantwoorde-

lijk voelen voor wat je doet. Dat kun je al-

leen als je ook daadwerkelijk iets doet. 

Het goede van het Weerwerk-programma 

en ook van de Klussenbus is dat de werk-

zaamheden zin hebben. Als de bus niet 

zou bestaan zouden vele gebruikers hun 

klussen niet kunnen betalen.' 

Maas ziet als begeleider de zogeheten 

weerwerkers een keer in de week. De be-
geleiding is gericht op het doorstromen 

van de weerwerkers naar scholing of be-

taald werk: 'Contact houden is belangrijk. 

Wat is er allemaal gebeurd, hoe hebben de 

mensen het opgelost.' Iedere persoon op 

de bus wordt ondersteund door een vrij 
williger van Htimanitas 
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waarderen, stimideren 
en corrigeren 
Niemand wordt in het diepe gegooid. Er is 
houvast. Mensen worden gewaardeerd, 

gestimuleerd en als het moet gecorrigeerd. 
Je doet ertoe, je wordt gezien.' 

Er is grote waardering voor begeleiding 

van de werkloze vrijwilligers. Ook door in-

stellingen zoals het Arbeidsbureau of de 

Sociale Dienst. Daar bestaat het besef 

dat vrijwilligers juist bij de samenleving 

betrokken kunnen worden. Jens Roep is 

beleidsmedewerker bij de Gemeentelijke 

Sociale Dienst in Amsterdam. Begeleiding 

op de werkplek en het nuttige werk vindt 

hit meerwaarden van het project Weel 

werk 'Wie langel dan een taai werkloos 

is, noemen we langdol ig wei kloos. Het is  

dan vaak moeilijk om aansluiting te hou-
den met de maatschappij. Sociaal isole-
ment ligt op de loer. Het goede van Weer-
werk is dat men zinnig werk doet. De 
afdeling Amsterdam van Humanitas 
heeft in het kader van Weerwerk contac-
ten gelegd met de Stichting Gered Gereed-

schap. 

Oud  gereedschap 
Daar repareert men oud gereedschap voor 
landen in de Derde Wereld. Dat gereed-
schap wordt daarheen verscheept. Wie 

met behoud van uitkering op deze werk-
plaatsen bezig is, is niet alleen voor zich-
zelf bezig. Meteen is duidelijk waar de be-
zigheden voor bedoeld zijn. Je bent dan 
toch ten goede met de samenleving bezig. 
Verder is de opzet van Weerwerk waarde-
vol omdat men begeleiding aanbiedt. Wie 
lang niet gewerkt heeft is het dagritme 
kwijt. Maar ook is het moeilijk om dan nog 
samen te kunnen werken. Een bijna dage-
lijks contact met iemand op de werkplek 
is daarom voor langdurig werklozen be-
langrijk. Men zakt dan niet zo snel weg.' 

'Onze activiteiten staan middenin de 
samenleving', zegt Marjan Duijm, voor-
malig secretaris van het hoofdbestuur van 
Humanitas. Zij is een van de voortrekkers 

van Weerwerk. 'Weerwerk richt zich niet 
alleen op werkloosheid en de persoonlijke 
en sociale problemen, maar ook op een 
bijdrage aan de samenleving. Daar staan 
we toch voor?' 

Het lijkt moeilijk om Weerwerk op haar 
effect te toetsen. Gaat het om de hoeveel-

heid projecten of het aantal weerwer-
kers? Of is de aard van de werkzaamhe-
den belangrijk? 

Hartelijk en vHendlelijk 
Cees Maas ziet in ieder geval al resultaten. 
'Naarmate de tijd verstrijkt zie ik de men-
sen op de Klussenbus hartelijker worden, 
vriendelijker. Eigenwaarde krijgt weer 
een plaats.' Voormalig bestuurslid Duijm 

vindt het eveneens belangrijk dat ei gelet  

wordt op het welbevinden van de weer-
werkers. 'Na twee jaren kunnen we welis-
waar zien of mensen zijn afgehaakt. Dat 
kan een toets zijn. Maar laten we niet ver-

geten dat we er tijdig achter komen hoe 

het met de mensen gaat. Juist de begelei-

ding zorgt daarvoor.' Jens Roep van de so-

ciale dienst is het daarmee eens: 'Wij 

merken dat het moeilijk is om mensen te 

interesseren voor vrijwilligerswerk. Lo-

gisch, als sociale dienst hebben we het 
hoofdzakelijk over geld en regels. Toch 

merk ik dat mensen bezigheden die 
Weerwerk aanbiedt, graag willen verrich-

ten. Ik hoorde dat vijf mensen zich heb-

ben aangemeld voor het project bij Gered 

Gereedschap. Op zich is dat al een succes.' 

Landelijk projectcoördinator Paul Nijhuis 
is duidelijk over de vraag hoe Weerwerk 

kan wordén beoordeeld. 'Sociale active-

ring is de belangrijkste doelstelling van 

het programma. Mensen kunnen weer ar-

beidsritme opdoen. Daarmee is de doel-

stelling sociale activering gehaald. Het is 

echt een programma dat naadloos aan-

sluit bij de filosofie van Humanitas.' 

Poppenhuis en 
tuincentrum 
Het programma Weerwerk van Humanitas 

bestaat sinds 1996. Na de succesvolle 

Klussenbus en de vergaande contacten 

met Stichting Gered Gereedschap onder-

neemt landelijk projectcoërdinator Paul Nij-

huis verdere stappen. Na een artikel in Van 

Mens Tot Mens kwam een lid van Humani-

tas met het idee om vanuit Weerwerk 

poppenhuizen te maken, bedoeld voor 

bijvoorbeeld de kinderdagverblijven van Hu-

manitas of voor ziekenhuizen voor chro-

nisch zieke kinderen. De afdeling Utrecht 

werkt dit idee verder uit. Er zit meer in de pijp-

lijn. Er zijn contacten met de werkstichtin-

gen zoals Stichting Dienstverlening aan 

Mensen met een Handicap en de Stichting 

Kinderopvang H umanitas. Het Werk-en Acti-

viteitencentrum van DMH te Barendrecht 

heeft ideeën over de opzet van een tuincen-

trum voor mensen met een verstandelijke 

handicap. Men ziet daar mogelijkheden voor 

de doelgroep waar Weerwerk zich op richt. 

ek )J 

van mens tot mens  Ie  Nk I •  februari 1998 



Dagboek 

    

 

va n een vrijwillige 

 

    

Irene van SeWe: i717crue= 	reanc 

2 

Irene van Schie las een jaar 

geleden een advertentie in de 

plaatselijke krant waarin vrijwilli-

gers werden gevraagd voor het 

project Home-Start in de afde-

ling Eemland van Humanitas. 

Ze had al een tijdje vrijwillig 

gewerkt in een asielzoekerscen-

trum. Daar was haar opgevallen 

hoe zwaar moeders met  kleine 

kinderen het hebben.  Ze meldde 

zich aan als Home-Start vrij-

williger en werd voorge-

steld aan Fatima, alleen-

staand en moeder van 

twee kinderen. 

Winter 1997 

Vandaag ben ik voor het eerst 

bij Fatima op bezoek geweest. 

Samen met Annelies, de coordi-
nator. Ik ben benieuwd of ik Fatima 

aardig zal vinden. Fatima is erg ge-

spannen. Ze heeft wel zevenentwintig 

soorten koekjes voor ons klaargezet. 

Wanneer alle afspraken zijn doorgeno-
men gaat Annelies weg. Pas dan komt Fa-

tima's hele verhaal er uit. Ze is pas ge-

scheiden en voelt zich als een kat in een 

vreemd pakhuis in haar nieuwe flat. Haar 

zoon van dertien doet het niet goed op 

school en de jongste van twee heeft net in 

het ziekenhuis gelegen. Een maatschap-

pelijk werker heeft gezegd dat het kleintje 

ontwikkelingsstoornissen heeft. Fatima 

maakt zich enorm ongerust. Ze voelt zich 
erg alleen. 

Voorjaar 1997 
Ik ga elke week naar Fatima. Ze heeft me 

haar geschiedenis verteld. Toen ze zeven 

was is ze uit Turkije naar Nederland geko-

men. Ineens, van de ene op de andere dag 

in een ander land. Ook ik ben op mijn ze-
vende jaar naar Nederland verhuisd, van-

uit een Engelstalig gebied. Ik ben ook ge-

scheiden. Mijn zoon was even oud als 

Fatima's oudste nu. Mijn scheiding was  

tien jaar geleden, maar ik weet nog goed 

hoe ik me voelde. Ik kan Fatima gerust-

stellen: de tijd heelt veel wonden. Met de 

kinderen van Fatima gaat het inmiddels 

gelukkig beter. Volgens mij valt het mee 
met de ontwikkelingsstoornis van de 

jongste. Hij is wel huilerig en eenkennig, 

Maar wat wil je ook, zo'n kleintje, net uit 

het ziekenhuis. 

Zomer 1997 
De maatschappelijk werker van het Riagg 

heeft Fatima voorgesteld om een stagiair 

met een videocamera bij haar thuis te la-

ten komen. Fatima is in paniek. Ze wil dit 

soort inmenging niet, net nu het beter 

met haar gaat. Ze durft echter niet te zeg-

gen dat ze niet mee wil werken. Daaraan 
merk ik cultuurverschillen tussen ons 

Nederlanders zijn vaak keihard en heel 

rechtstreeks. Fatima wil vooral beleefd 

blijven en niet ondankbaar lijken. Samen 

bellen we het Riagg. Ondanks de verschil  

len is ons contact goed. Wanneer Fatima 

merkt dat ik het druk heb nodigt ze me uit 

om te eten. Deze week zijn we gaan 

zwemmen. Langzamerhand wordt Fati-

ma's isolement doorbroken. 

Eind 1997 
Osman, het jongste zoontje van Fatima 

heeft een plaats op de peuterspeelzaal. 

We zijn samen naar de inloopoch-

tend geweest. Fatima stelde me 

voor als haar vriendin. Waar-

schijnlijk kan ze een baan 

krijgen als schoonmaakster bij 

de speelzaal. Eigenlijk werk be-

neden haar niveau, maar een goe-

de stap in de richting van zelfstan-

digheid. Zij vertelde me dat de 

oudste zijn beugel is kwijtgeraakt. 

Ze is in alle staten, want zo'n 

beugel is duur. Ik snap zo goed 

hoe je je dan voelt. Je probeert 

als alleenstaande moeder je 

hoofd boven water te hou-

den en dan gaan je kinderen 

nonchalant met hun spul-

len om. Ik herinner me dat 

mijn zoon ook een keer zijn 

beugel kwijt was. Toen was ik 

ook zo kwaad. En nu hij volwassen is 

heeft hij onlangs stifttanden moeten la-
ten plaatsen na een brommerongeluk. 

Heb ik me destijds zo druk gemaakt om 

zijn scheve tanden. Fatima en ik moeten 

er samen om lachen. 

Wanneer ik naar huis fiets heb ik in-

eens tranen in mijn ogen. Door het beu-

gelverhaal ga ik tien jaar terug in de tijd. 

Mijn geldproblemen van toen, mijn schei-

ding, alles komt boven. 

Januari 1998 
Het gaat steeds beter met Fatima. Ik ga 

nog maar af en toe naar haar toe. Met haar 
oudste gaat het beter op school. De jong-

ste ontwikkelt zich normaal. Fatima heeft 

een klein baantje en is vrolijker. Ze heeft 
weer zelfvertrouwen. 

Het afgelopen jaar heb ik veel met haar 

meegemaakt. Ik ben blij dat ze me niet 

meer zo nodig heeft. Maar ik houd nog wel 

contact met haar. Ik wil weten hoe het 
verder met haar gaat 

1111( It'11et, 
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50 jaar UVRM 
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 In 1998 herdenkt de wereld dat vijftig 

jaar geleden de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens (UVRM) werd 

ondertekend. In Nederland zijn daarvoor een 

platform en een stuurgroep opgericht. De 

stuurgroep geeft regelmatig een nieuwsbrief 

uit met informatie over het herdenkingsjaar. 

Ook zal zij een activiteiten-kalender uitgeven 

en een grote. landelijke manifestatie organi-

seren aan het eind van dit jaar. Het Humanis-

tisch Overleg Mensenrechten (HOM) is hierbij 

intensief betrokken. Directeur Martha Meijer, 

zowel voorzitter van het HOM als van de 

stuurgroep, zal onder meer debatten organi-

seren over universaliteit van mensenrechten 

en over het spanningsveld tussen de UVRM 

en andere opvattingen en verklaringen over 

mensenrechten. De nieuwsbrief 50 jaar 

UVRM is gratis op te vragen bij de NCDO, 

postbus 18184. 1001 ZB Amsterdam, 

telefoon 020 • 550 35 55. e-mail: 

NCD0@knoware.nl.  

De NAVO en 
burgervredesteams 

ir Onlangs is de brochure Tussen NAVO 

en burgervredesteams verschenen, 

een uitgave van het Humanistisch Vredesbe-

raad (HVB) en de vereniging PAIS (samenvoe-

ging van de werkgroepen 't Kan Anders en 

Van Zwaarden naar Ploegscharen). De bro-

chure bevat een aantal artikelen die eerder in 

het vredesblad 't Kan Anders zijn verschenen. 

Het HVB is een vrijwilligersorganisatie die 

zich bezighoudt met bezinning op vredeswerk 

vanuit humanistische beginselen. Samen met 

andere organisaties wil het HVB perspectief 

bieden op een duurzame, leefbare wereld. 

Het HVB werkt samen met de vereniging PAIS 

in een aantal werkgroepen. De brochure is te 

bestellen door overmaking van f 5,90 (incl. 

verzendkosten) op giro 3772349 t.n.v. 't Kan 

anders',  Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft. In-

lichtingen: Rein Heijne (voorzitter), tel: 010 • 

404 91 48. 

Najaarsactie  Steunfonds 
Humanisme 

In oktober van vorig jaar heeft het 1,  Steunfonds Humanisme weer een fi-

nanciele inzamelingsactie gehouden. Daarin 

werd, net als in het voorjaar, aandacht ge-

vraagd voor de humanistische geestelijke ver-

zorging. Tot nu toe heeft de mailing 65.000 

gulden opgebt acht Het Steunfonds streeft 

naar 100 000 gulden Het gironummei is 

6168 t n v Steunfonds Humanisme in Ani 

stei dam Iiiii( htingen Humanistisch Verbond. 

telefoon i)2i 	,-,2 t ,-)0 ,)0 

Platform Armoede- 
bestrijding  KHV 

O
De Raad van Kerken, het Humanistisch 

Verbond, Humanitas en de Vakcentra-

les FNV en CNV hebben samen het Platform 

Armoedebestrijding KHV (kerken, humanisten 

en vakbonden) opgericht. Dit initiatief komt 

voort uit een gemeenschappelijke verontrus-

ting over armoede en sociale uitsluiting in de 

samenleving. Via het Platform willen de ge-

noemde organisaties elkaar en anderen, met 

name overheid en werkgevers, aansporen om 

zich in te zetten voor een verbetering van de 

sociale infrastructuur. Uitgangspunt is de 

erkenning dat armoede een veelzijdig en 

structureel vraagstuk is waartegen concre-

te maatregelen nodig zijn. 

Onderdelen van het programma ter bestrij-

ding van armoede en sociale uitsluiting: 

1 Structurele verbetering van de inkomens-

positie van mensen op het sociale mini-

mum. 

2  Welvaartsvaste koppeling van minimum-

loon en uitkeringen 

3  Verbetering van de voorzieningen in de 

zorgsector en afschaffing van de eigen bij-

dragen in de gezondheidszorg 

E Louise Groenman 

(Hivos) en Theo 

Wams ( Milieudefen-

sie) bezegelen hun 

overeenkomst met 

een ferme handdruk. 

4  Bevordering van de werkgelegenheid door 

een verantwoorde loonontwikkeling, goede 

CAO-afspraken, arbeidsmarktmaatregelen 

en lastenverlichting aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt 

5  Stimulansen om het overstappen van uitke-

ring naar werk gemakkelijker te maken 

6  Bevorderen van de bereidheid om belastin-

gen en premies te betalen voor het verbeteren 

van de sociale infrastructuur 

7  Voldoende voorzieningen om ook voor dak-en 

thuislozen een menswaardig bestaan moge-

lijk te maken. 

Het  Humanistisch  Archief • De naam van het Humanistisch Archief 

en Documentatiecentrum (HADC) is ge-

wijzigd in Het Humanistisch Archief. Deze 

naamswijziging was nodig omdat de afkorting 

HADC moeilijk in de mond ligt. Bovendien 

duurt het lang voor een afkorting als eigen-

naam inburgert. Ook bleek het lastig te zijn 

om door de afkorting het centrum in archief-

gidsen en indexen te vinden. De ondertitel van 

Het Humanistisch Archief luidt: Centrum voor 

archivering en documentatie met betrekking 

tot het humanisme in Nederland vanaf 1850. 

1 menwerking Hivién Milieudefensie 
Hivos en Milieudefensie gaan samenwerken bij de ondersteu- 
ning van me- wegingen in ontwikkelingslanden. Op 15 de- 

i  ber hebben  Hivoid000rziter  Louise Groenman en Theo Wams, 
rectal!vlilieudefenk, hieMn  overeenkomst getekend. Daar-

mee  L".edraggerroeid  van 175.000 gulden perjaar. Door elkaars 
kennis, ervaring, contacten en fondsen te gebruiken, hopen beide or-

jiiisaties de milieubewegingen in ontwikkelingslanden te stimule-

ren. De komende vier jaar ontvangt Milieudefensie financiële steun 

van Hivos voor twee internationale programma's: Earth Alarm en het 

project Noord-Zuid Agenda. Met Earth Alarm steunt Milieudefensie 
wereldwijd milieugroepen bij het aanpakken van concrete milieupro-
blemen. Het andere project richt zich op hulp bij het ontwikkelen van 

duurzame consumptiescenario's in het Zuiden. Inlichtingen: Hivos 
(Jacqueline Schuiling), telefoon 070 • 376 55 00 en Milieudefensie 
(Loes Visser), telefoon 020 • 622 13 66. 

milie E 
cc 
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Mevrouw Poelman geeft in-

formatie over Mensendieck 

bewegingsleer aan mensen 

van de Leerplaats 50+ van 

de afdeling Amsterdam van 

Humanitas. 

Ongeveer 25 mensen ou-

der dan 50 komen eens per 

veertien dagen bij elkaar 

om informatie te krijgen en 

uit te wisselen over uiteen-

lopende onderwerpen. Veel 

onderwerpen worden door 

de deelnemers zelf naar vo-

ren gebracht. 



Afdeling Den Bosch laat zien waar 

een kleine afdeling groot in kan zijn. 

e afdeling heeft nog geen honderd 

leden en het bestuur vormt de kern 

Ivan een kleine groep actieve vrijwil-

ligers. Maar dankzij hun inzet is 

Den BoMPer als één van de eerste 

afdelingen van Humanitas in ge-

agd het draaiboek voor de lokale 

voorrof van de Nationale Buren-

dag rond te krijgen. 

ELS MEIJERS 

Den Bosch z rAcrlin UCCif  de N eton&e Burendag 
ZATERDAG 21 MEI IS het zover. Dan wordt 
de beste buur van Nederland uitgeroe-
pen. Op zaterdag 21 maart organiseren 
Humanitas en de Nationale Woningraad 
overal in het land lokale voorrondes. Af-
deling Den Bosch is druk in de weer om 
deze verkiezing in de gemeente 's-Herto-
genbosch tot een succes te maken. Bea 
Dekker, voorzitter en penningmeester: 
'Het idee was snel geboren. We zijn alle-
maal handig en we hebben allemaal er-
varing met het organiseren van het een of 
ander. Dat is dus niet zo moeilijk, maar er 
gaat veel tijd in zitten.' 

Aandacht voor( elkaar 
Dankzij de inspanningen van secretaris 
Sjef Kunst heeft de afdeling de afgelopen 
jaren vooral bekendheid gekregen door 
het opzetten van diverse woonvormen, 
zoals een wooncentrum voor gehandi-
capten, het project Begeleid kamer bewo-
nen en het Sociaal Pension. Deze projec-
ten zijn door de afdeling opgezet en op 

eigen kracht gaan draaien. Daarna was 
het lange tijd stil rond de afdeling. Nu 

timmert zij flink aan de weg door het op-

zetten van nieuwe projecten zoals Steun 

bij rouw, het project owoc (Over Wonen 

van Ouderen Gesproken), Home-Start, de 

uitbreiding van het Vriendschappelijk 

huisbezoek en natuurlijk door het orga-

niseren van de lokale voorronde van de 
Burendag in 's- Hertogenbosch. De afde-

ling hoopt dat de Burendag Humanitas 

nog meel bekendheid zal opleveren. 's 

Hert ogenbosch kan wel wat positieve pu- 

bliciteit gebruiken als het gaat om buurt-
werk. De woningbouwcorporaties probe-
ren de huurders te spreiden, maar in 
sommige buurten stuiten ze op verzet als 
huizen worden verhuurd aan allochto-
nen. Secretaris Sjef Kunst: 'We wonen 
niet op een eiland. We hebben allemaal 
met elkaar te maken. Aandacht voor el-
kaar is een goede zaak. En dat willen we 
uitdragen.' 

Leefbare  buijivt 
De afdeling organiseert de lokale voor-
ronde samen met woningcorporaties in 
de gemeente. Bea Dekker: `De corporaties 
vonden het meteen een goed initiatief. 
Een leefbare buurt staat bij hen hoog in 
het vaandel. Alle zes de corporaties doen 
mee. Ze willen echter dat Humanitas de 
dag organiseert. Zij geven financiële en 
facilitaire ondersteuning, maar Humani-
tas trekt de kar.' Elke corporatie draagt op 
zijn eigen manier een steentje bij. De 
meeste schenken in hun huurdersblad 

aandacht aan de Burendag, sommige leg-
gen informatie en inschrijfformulieren 
bij de balie en anderen drukken het in-
schrijfformulier af in het huurdersblad. 
Ook twee lokale welzijnsinstellingen ver-

lenen hun medewerking. Zo stelt de Bo-

sche stichting Divers vergaderruimte ter 

beschikking en denkt een opbouwwerker 
van de stichting mee en geeft advies. 

Bestuurslid Ingrid van Herwijnen is 
net terug van een maand vakantie en zit 
met open mond te luisteren als Bea Dek-
kei vei telt hoeveel werk intussen is ver- 

IN Van links naar rechts: Bea Dekker. Sjef 

Kunst en Ingrid van Herwijnen. afdeling 

Den Bosch. 

zet. Ze heeft bijna dagelijks telefonisch 
contact met de corporaties. Ook heeft zij 
bedrijven aangeschreven om sponsors te 
werven. Bea Dekker: 'We hebben 2.000 
gulden sponsorgeld nodig. We hebben 
meer dan tachtig brieven weggestuurd 
naar bouwbedrijven, schildersbedrijven 
en andere ondernemingen die te maken 
hebben met de woningbouwcorporaties. 
Ook hebben wij geschreven naar beken-
de, grote bedrijven in 's-Hertogenbosch 
en omgeving, zoals Heineken en Autot-
ron.' Daarnaast heeft het bestuur persbe-
richten verstuurd naar alle regionale dag-
en weekbladen en ook de lokale televisie 

is benaderd. 

Koffie en  cake 
Het programma voor de dag is praktisch 
rond. De onderhandelingen met een pre-
sentator zijn in volle gang. Een jury met 
daarin onder meer een wethouder van 
de gemeente 's-Hertogenbosch en een 
lid van het hoofdbestuur van Humani-
tas, zal de beste buur van 's-Hertogen-
bosch verkiezen. Bea Dekker: 'Het is een 

eenvoudig programma dat we een beetje 
gezellig proberen aan te kleden. Ont-
vangst met koffie en cake en een drankje 
na.' Als 21 maart net zo'n gezellige dag 
wordt als doorgaans de bestuursverga 
deringen van de afdeling, zal het een 
feestelijke dag worden. 
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13-14 februari 

22 februari 

27 februari 

6-7 maart 

7-8 maart 

11 maart 

13-14 maart, 

14 maart 

23 maart 

24 maar 

25-29 maart 

r 
weit 27 maart 

Module Ivan de bestuurderscursus van Humanitas.  Plaats: conferentiehotel Den Alerdinck Laag-Zuthem. 

Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 11 00 

Themadag  schaamte, georganiseerd door de Jonge Humanisten . Inlichtingen: Roel van der Sluis, 

telefoon 030 • 242 10 72. 

Diploma-uitreiking Universiteit voor Humanistiek. Inlichtingen: Universiteit voor Humanistiek, telefoon 030 239 01 00 

Train de trainer Humanisme, kader training voor begeleider/docent van de introductiecursus Humanisme. Plaats: Vor-

mingscentrum SBI Doorn. Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Dini Boer). telefoon 020 • 521 90 40 

Ontmoetingsweekend in het Zeehuis te Bergen aan Zee,  georganiseerd door de afdelingen Haarlemmerland. West-

Friesland en Alkmaar/Den Helder van het Humanistisch Verbond. Inlichtingen: HV afdeling Alkmaar/Den Helder (Emmy Kuiper). 

telefoon 072 • 412 41 08 

Studiedag Over Wonen van Ouderen Gesproken,  waarin deskundigheidsbe vordering en uitwisseling van informatie cen-

traal staat. Plaats: De Eenhoorn in Amersfoort. Inlichtingen: 020 • 523 11 09 

Module 1 van de bestuurderscursus van Humanitas.  Plaats: conferentiehotel Drakenburg in Baarn. Inlichtingen: Lande-

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

Voorlichtingsdag voor aankomende studenten  Universiteit voor Humanistiek. Inlichtingen: telefoon 030 • 239 01 00 

Jaarvergadering afdeling Zwolle.  Plaats: verzorgingshuis De Havezate (in de Hilde). Aanvang: 16.00 uur. Inlichtingen: de 

heer A. Spikman, telefoon 0529 • 427501 

Start cursus Praten  over de dood verrijkt je leven,  georganiseerd door Humanitas en de vereniging AVVL. Plaats: kan-

toor AVVL in Diemen. Inlichtingen: de heer F. van Velsen, telefoon 075 616 09 40 

European Conference on  Human  Rights in Education and Counselling.  Organisatie: European Humanist Professio-

nals (EHP). Plaats: Amsterdam. Inlichtingen: EHP. telefoon 030 - 239 01 89 

Piet Thoenes-studiedag, georganiseerd door het Humanistisch Archief,  waarop de historische relatie wordt belicht 

tussen Humanitas en het Humanistisch Verbond . Inlichting en aanmelding (vóór 15 maart): het Humanistisch Archief (Hetty 

Fock), telefoon 030 • 239 01 70 

Kinderen en de dood,  voorlichtingsmiddag georganiseerd door drie afdelingen van de vereniging AVVL. Plaats: De Zandhorst 

in Heerhugowaard. Aanmeldingen inlichtingen: AVVL, telefoon 020 • 699 16 16 

Themadag over religiositeit, georganiseerd door de Jonge Humanisten. Inlichtingen: Roel van der Sluis, 

telefoon 030 • 242 10 72 

Module 51  van de bestuurderscursus van Humanitas.  Plaats: conferentiehotel Den Alerdinck in Laag-Zuthem. Inlichtin-

gen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den Brink), telefoon 020 • 523 11 00 

Studiedagen Universiteit voor Humanistiek. Plaats: De Guldenberg in Helvoirt. Inlichtingen: UvH, telefoon (030) 239 01 00 

Nascholing relatieviering. Inlichtingen: Humanistisch Verbond. telefoon 020 • 521 90 00 

Geef  acht op zorg.  Landelijk congres van de Stichting Geef acht op zorg. Inlichtingen: telefoon 030 • 276 99 70 

Module H  van de bestuurderscursus  van Huarianitas Plaats: conferentiehotel Drakenburg in Baarn. Inlichtingen. 

Landelijk Bureau Humanitas (Ton van (len Brink). telefoon 020 523 H 00 

Basiscursus uitvaartbegeleiding, weekend 'i' g,inisatie: Humanistisch V( rhond Inlichtingen telefoon 021) 521 90 40 
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• Het nieuwe hoofdbestuur telt vier nieuwe gezichten. Er zijn nog twee lege zetels. 

vinr. le rij Gerrit Eveleens, Guus Annokkee, Filia Kramp, Jos Cherpanath 2e rij Jan van 

Oudenaarden, Pieter Snel, Cees Maas, Jaap de Koning, George Brouwer 

3e rij: Ed Sprokkel, Guus Schippers (afwezig: Els Berman, Klara van den Berg) 

Bestuurderscursus 

•
In 1998 start het Landelijk Bureau van 

Humanitas met een bestuurderscursus 

voor zowel aankomende als ervaren afdelings-

en districtsbestuurders. De cursus bestaat uit 

zes modulen en wordt gegeven op twee loca-

ties: in Laag-Zuthem bij Zwolle (conferentieho-

tel Den Alerdinck) en Baarn (conferentiehotel 

Drakenburg). Alle besturen van afdelingen en 

districten van Humanitas hebben inmiddels 

een brief ontvangen met een inhoudsopgave 

van de cursus en een inschrijfformulier. Geïn-

teresseerden kunnen zich inschrijven voor de 

hele cursus of voor één of meerdere modulen. 

De kosten van de cursus komen voor rekening 

van de vereniging. De eerste module start op 

13 februari in Laag-Zuthem en op 13 maart in 

Baarn. Met name in Laag-Zuthem is nog 

plaats. In deze module staan de 'ins' en 'outs' 

van Humanitas. zoals een helder beeld van de 

identiteit van Humanitas. Dat beeld moet ope-

rationeel gemaakt kunnen worden in samen-

werking met anderen. Inlichtingen: Landelijk 

Bureau Humanitas (Ton van den Brink), 

telefoon 020 • 523 11 00. 

Besluiten AVA 1997 

•

De Algemene Vergadering van Afge-

vaardigden (AVA) van 22 november 

1997 heeft een aantal besluiten genomen: 

• Het verslag van de AVA van november 1996 

(door de afdeling Neder-Veluwe) is goed-

gekeurd. 

• De afdeling Voorne, Putten en Rozenburg ver-

zorgt het verslag van de AVA november 1997. 

• De AVA van het voorjaar van 1998 wordt uit-

gesteld tot het najaar van 1998. 

• De AVA keurt het door het hoofdbestuur ge-

voerde beleid van 1996 goed. 

• De AVA keurt het in 1996 door het hoofdbe-

stuur gevoerde financiële beleid goed. 

• De AVA stemt in met de door het hoofdbe-

stuur voorgestelde wijziging van de statuten 

van de Stichting Beheer Onroerend Goed en 

met de wijziging van de naam van genoemde 

stichting in 'Stichting Humanitas Onroerende 

Zaken'. 

Nationale Burendag 

•

Op 21 maart is het zover. Dan worden 

overal in het land lokale voorverkiezin-

gen van de Nationale Burendag gehouden. Het 

aantal afdelingen van Humanitas dat warm 

loopt voor de Nationale Burendag 1998 neem 

gestaag toe. Bij sommige afdelingen zijn de 

voorbereidingen nog in een vroeg stadium. An-

dere afdelingen hebben het programma voor 

21 maart al rond. Ook verschillende kinder-

dagverblijven van de stichting Kinderopvang 

Humanitas doen mee. Projectmedewerker 

Sandra Wst is bereikbaar op het Landelijk Bu- 

reau op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en 

vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefoon 020 

523 11 00, mobiel 06-512 919 81. 

De volgende afdelingen zijn bezig met de 

Nationale Burendag: 

Alkmaar, Almere/Zeewolde, Apeldoorn, 

Arnhem, De Bevelanden, Dordrecht, Ensche-

de, 't Gooi, 's-Hertogenbosch, Hoeksche 

Waard, Lelystad/Dronten, Noordwest-Overijs-

sel, Rheden/Rozendeal, Utrecht, Voorne-

Putten-Rozenburg, ZoetermeerStreekafde-

ling, Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant, Zwolle, 

Zwijndrecht 

Geef 8 op zorg 

•

Een groot aantal organisaties van men-

sen met een handicap en chronisch zie-

ken, de dienstverlenende sector en werkers in 

de gezondheidszorg heeft het initiatief geno-

men voor de actie Geef 8 op zorg. Ook Humani-

tas neemt hieraan deel. Voor de verkiezingen 

voor gemeenteraden en de Tweede Kamer zul-

len de deelnemende organisaties aandacht 

vragen voor problemen van mensen die lang-

durig zorg nodig hebben. Dit gebeurt via lande-

lijke acties en twee politieke debatten in april. 

Geef 8 op zorg heeft acht speerpunten ver-

woord in het zogenaamde Deltaplan voor de 

langdurige zorg, waaraan ook Humanitas haar 

steentje heeft bijgedragen. Deze punten varië-

ren van meer uren hulp voor mensen die lang-

durige zorg nodig hebben tot een ombudsfunc-

tie in de zorg. Het actieplan Geef 8 op zorg is 

opvraagbaar bij de stichting Geef acht op zorg. 

telefoon 030.276 99 70. 

Nieuw hoofdbestuur 
Humanitas 

•
Op de AVA van november 1997 is 

het nieuwe hoofdbestuur benoemd. 

Van het vorige hoofdbestuur zijn zes leden 

afgetreden (secretaris mw. M.Th.A. Duijm, 

mw. A.R. Sastromedjo, mw. E. Claes, mw. 

E. Reijs, dhr. P. van Agteren en dhr J.K. 

Cherpanath). Alleen de heer Cherpanath 

was herkiesbaar. De AVA heeft de volgen-

de personen benoemd tot lid van het 

hoofdbestuur: J.K. Cherpanath (tweede 

termijn, voordracht hoofdbestuur), dhr. 

G.A. Annokkee (voordracht hoofdbestuur), 

mw. D.C. Kramp (voordracht district Zuid), 

dhr E.A.J. Sprokkel (voordracht district 

Zuid) en dhr A.B.A. Schippers (voordracht 

district Noordwest). Het hoofdbestuur telt 

nu twee vacatures, waaronder die van de 

functie van secretaris. Het streven is deze 

vacatures op de AVA van november 1998 

te vervullen. 
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Vraag 
Vrijwilligerswerk vluchtelingen 

Mogen vluchtelingen vrijwilligerswerk doen? 

"(Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Sinds kort is er geen toestemming meer 
nodig van de Arbeidsvoorziening om 
vluchtelingen vrijwilligerswerk te la-
ten doen. De Wet arbeid vreemdelingen 
bepaalde in het verleden dat een werk-
gever een vreemdeling in Nederland 
niet mag laten werken zonder een 
werkvergunning. Voor vreemdelingen 
(en voor werkgevers) is het echter bijna 
onmogelijk om een werkvergunning te 
krijgen. Die wordt alleen verstrekt als er 

geen Nederlanders voor het werk be-
schikbaar zijn. Dit geld voor zowel be-
taald als vrijwilligerswerk.Toch gaf de 
Arbeidsvoorziening sinds jaar en dag 
toestemmingvoorvrijwilligerswerk 
door vreemdelingen, als dit gedaan 
werd bij een niet-commerciële organi-
satie zonder winstoogmerk die een al-
gemeen maatschappelijk doel dient. 
Sinds kort is de wet aangepast. Buiten- 
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landers die niet illegaal in Nederland 
verblijven mogen vrijwilligerswerk 
doen, ook als zij een voorwaar- delijke 
vergunning voor verblijf hebben. Zo 
kunnen zij in afwachting van een de-
finitieve beslissing bijdragen aan het 
maatschappelijk nut. De Arbeidsvoor-
ziening blijft overigens wel de instantie 
die beoordeelt of de voorgenomen 
werkzaamheden daadwerkelijk gelden 
als vrijwilligerswerk. 

Registratie persoonsgegevens 

Welke gegevens over cliënten, die betrok-

ken zijn bij de vrijwilligersactiviteiten van 

Humanitas, mogen worden geregistreerd en 

welke gevolgen heeft die registratie? 

1 Elke vorm van registratie is onderworpen 
aan de regels van de Wet persoonsregis-
tratie. Die bevat voorschriften over aan-
legopslagen gebruik van persoonsgege-
vens om de privacy te garanderen. De wet 
beschrijft de voorwaarden waaronder 
persoonsgegevens mogen worden opge-
slagen.Alleen die gegevens die nodig zijn 
voor een goede uitvoering van een be-
paalde activiteit of project mogen worden 
geregistreerd. Gevoelige gegevens, bij-
voorbeeld over levensovertuiging, ras, po-

litieke gezindheid, seksuele voorkeur of 
gegevens van medische of psychologi-
sche aard, mogen alleen worden opgeno-
men als de wet dit uitdrukkelijk toestaat. 
Zo horen gegevens over iemands gods-
dienst oflevensovertuiging alleen thuis 
bij kerkgenootschappen of instellingen 
op godsdienstige of levensbeschouwelij-
ke grond- slag. Verder mogen opgeslagen 
gegevens alleen worden gebruikt in over-
eenstemming met het doel waarvoor zij 
zijn gevraagd. Alleen degene die er mee 
werkt mag ze zien. Men moet zorgen dat 
onbevoegden er geen toegang toe kunnen 
krijgen. Derden mogen alleen gegevens 
krijgen als dit voortvloeit uit het doel van 
de persoonsregistratie en als de geregis-
treerde daar uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming voor heeft gegeven. 
Het kan voor een afdeling zinvol zijn om 
na te gaan of geregistreerde gegevens nog 
wel overeenkomen met het doel van de 
registratie en of zij nogkloppen. Degene 
van wie gegevens zijn geregistreerd heeft 
een aantal rechten. Hij of zij mag de eigen 
gegevens inzien en een afschrift daarvan 
opvragen. Op verzoek moeten gegevens 
worden verbeterd, aangevuld en eventu-
eel verwijderd als ze niet overeenstem-

men of verouderd zijn, met het doel van 
de registratie . 

Met beven van Doos 

Van Mens Tot Mens biedt lezers de ruim-

te om te reageren op artikelen. Ook vra-

gen of opmerkingen over Humanitas zijn 

van harte welkom. II kunt uw reactie rich-

ten aan de redactie van Van Mens Tot 

Mens, postbus 71, 1000 AB, Amster-

dam. De redactie kan eventueel uw inzen-

ding inkorten of bewerken. 

Dienstverlening rond overlijden 

Naar aanleiding van uw artikel in het 
nummer van december over 'Omgaan 
met de laatste levensfase' wil ik u hierbij 
het dringend verzoek doen om een aan-
vulling/rectificatie op te nemen in uw 
eerstvolgende uitgave. In het district 
Zuid-West vindt het project 'dienstverle-
ning rond overlijden' regio Rotterdam 
plaats waarbij tevens de afdelingen 
Zwijdrecht enVoorne-Putten-Rozenburg 
zijn betrokken. Helaas zijn deze afdelin-
gen niet genoemd in het kader 'Rouw-
groepen van Humanitas'. Dit project is of-
ficieel in september 1996 opgericht als 
samenwerkingsverband tussen Humani-
tas en het Humanistisch Verbond. 

Marianne Klop 
contactpersoon DRO project district zw 

Welkom in Waar ben ik? 

Een groot huis, een voordeur, een druk op de bel. 
Mijn gedachten en gevoelens zijn in een hel. 
Een plastic zak en een koffer in m'n hand. 
Is dit in onze samenleving, die beruchte rand? 

Kom maar binnen, we verwachten je al. 
Vreemde mensen, vreemde regels, vreemde geuren. 
Angst, wat staat er me nog allemaal te gebeuren. 
Mijn verslaafde en vervreemde gedachten, 
zijn zij het, die me tot hier brachten? 

's Nachts, dekens ver over me heen, o zo alleen. 
Mijn verwarmde kou in een vreemd bed. 
Mijn verdrietviert zo haar eigen pret. 

Een opvanghuis voor mensen zonder dak. 
Alleen, maar met lotgenoten onder dak. 
Zorgen, verdriet, angst en de pijn. 
Toch zal ik nooit laatste of eerste zijn. 

Dan komt een dag dat ik echt besta. 
De Humaan begaat, het is dus nooit te laat. 
Een nieuwe weg, op een nieuw pad. 
Die koffer en plastic zak heb ik toch in m'n 
hand gehad? 

Op weg met zoveel bagage, 
zwaar en heel dik. 
Dan alles uitgepakt en: 
Welkom in: Hier ben ik! 

A.J. Vrijwilliger Humanitas 
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Gewoon 
hAkkis 

EEN ZOEKTOCHT 

NAAR HET GEHEIM 

VAN HET GELUK 

Se 

In het humanistisch wooncentrum voor ouderen "De Ulenpas" te Velp wonen ouderen zelfstandig maar zij vormen samen een 
woongemeenschap en kunnen bovendien in noodsituaties 24 uur per dag een beroep doen op hulp. Het wooncentrum heeft 234 
woningen en diverse algemene ruimten en biedt plaats aan zo'n 300 bewoners. In verband met het aanstaande vertrek van de 
huidige functionaris wil het wooncentrum graag in contact komen met kandidaten voor onderstaande functie: 

ALGEMEEN BEHEERDER m/v 
FUNCTIE-INFORMATIE: 
De Algemeen Beheerder is een sleutelfiguur in de handhaving en 
bevordering van de samenlevingscultuur in de Ulenpas. Hij geeft 
leiding aan een 10-tal medewerkers en draagt zorg voor de uitvoe-
ring van het door het Stichtingsbestuur geformuleerde beleid met 
ruime bevoegdheden. Zijn directe verantwoordelijkheden betreffen 
de volgende gebieden: 
• verhuren/toewijzen van vrijkomende woningen op basis van vast-

gestelde normen; 
• dagelijks schoonmaak-onderhoud en technisch onderhoud in 

eigen beheer en door derden; 
• zorgdienstverlening w.o. 24 uurs-alarmdienst, maaltijdvoorziening, 

ondersteuning bij inschakeling hulpverleningsorganisaties. 

De financiële administratie is ondergebracht bij derden onder 
verantwoordelijkheid van de penningmeester van het 
Stichtingsbestuur. De arbeidsvoorwaarden van de functie zijn vol-
gens de CAO Verzorgingstehuizen. 

PROFIELSCHETS KANDIDAAT: 
Aan deze functie zijn geen strikte opleidingseisen verbonden, maar  

wij verwachten een MBO + werk- en denkniveau. Wij verwachten 
dat u goede contactuele eigenschappen heeft. Hiernaast is harte-
lijkheid ten aanzien van ouderen en een humanistische levenshou-
ding zeer welkom. Tot slot verwachten wij van de partner van de 
toekomstige algemeen beheerder de bereidheid tot beschikbaar-
heidsdiensten en zo mogelijk andere werkzaamheden (in een 
vergoeding hiervoor is voorzien). Voor een goede uitvoering van de 
functie is het noodzakelijk dat u in onze dienstwoning komt 
wonen. 

SOLLICITATIEPROCEDURE: 
Informatie kunt u inwinnen bij de heer J. de Krom, huidige algemeen 
beheerder, tel. (026)-3635922. Belangstellenden (m/v) worden uitge-
nodigd hun schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae, binnen 14 
dagen na het verschijnen van deze advertentie, te richten aan 
Bestuur H.S.H.B. "De Ulenpas", Korte Wal 237, 
6882 GS VELP. 

De verdere procedure zal worden begeleid door Luteijn Selecta bv te 
Velp. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de 
selectieprocedure. 

Ine Schroo, vrijwilligster 

van Humanitas, schreef 

Gewoon gelukkig. 
Een persoonlijke zoektocht 

naar het geheim van 

gelukkig zijn. Ze vroeg aan 

zeventien 'gewone' mensen 

hoe zij met vallen en 

opstaan gelukkig zijn 

geworden. 
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Saperade 
spaarsa§do's 
worden wakkere 
mingen 

Met het Noord-Zuid Plan van Hivos en 

Triodos Bank spaart u met perspectieven 

voor landen in ontwikkeling. 

Het Noord-Zuid Plan benut uw spaargeld 

voor leningen aan kleinschalige, econo-

mische activiteiten in het Zuiden. 

Meer weten? Vraag dan nu, met de 

antwoordkaart, meer informatie aan. Belt 

u liever even, dan bent u gratis welkom 

via 0800-0222027. 

Het Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

T-hDdes Bank 
De bank van de maatschappelijke meerwaarden 

Sparen met perspectieven voor 

landen fin ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 

over het Noord-Zuid Plan 

Naam 	 m/v 

Adres 

• Postcode 

Plaats 

1 riodos Bank, Antwoordnummer 170, 370() A6 /,eist 

(Posttegel is niet nodig) telefoon 030 69 3 65 00 


