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Sapenne 
spaarsa§do's 

• worden wakkere 
leningen 
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 

Triodos  a)Bank 
De bank van de maatschappelijke meerwaarden 

Sparen met perspectieven voor 

landen in ontwikkeling 

Ja, stuur mij (vrijblijvend) informatie 
over het Noord-Zuid Plan 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

"friodos Bank, Antwoordnummer 170, 3700 AH Lekt 

(Postzegel is niet nodig) 'telefoon o3o 693 65 00 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas. 

vereniging voor maatschappelijke dienst 

verlening en samenlevingsopbouw. 

Hurnanitas 

4 Humanitas Nieuws 
Met aandacht voor rouwverwerking door tieners. 

6 	Een luisterend oor voor moeder 
Hoe vrijwilligster Annie Gerdes van Humanitas de 

kersverse moeder Lutske door een moeilijke tijd hielp. 

8 	'Een stukje oprechte aandacht" 
Kees Dingler, succesvol zakenman, verkocht zijn 

kantoorcentrum en werd vrijwilliger voor Humanitas. 

Het heeft zijn leven verrijkt. Een interview. 

10 Die moeilijke pubers toch 
Zijn pubers moeilijker dan vroeger? Het valt wel mee, 

maar aandacht is geboden. 

12  E) a boe vaneenv ifi.jjlrej d j s,f L.  

Alma Koning beschrijft een week werken voor een 

telefoonketen. 

13 	<<   

Nieuws van zuster-organisaties van Humanitas. 

14 Het Moment 
De hobby van Humanitas. 

15 Afdeling Zoetermeer 
Op volle kracht vooruit. 

16 i‘ 	di 

17 Organisatie 
Nieuws voor kader en bestuurders. 

18 Postbus  71 

Met brieven van lezers. 

Hard of zacht 

In de jaren tachtig werd sociaal werk nog wel 

eens betiteld als 'softe sector'. Net alsof aan-

dacht voor de mens zacht en week zou zijn. 

Materiële zaken, bedrijfsmatig denken en eco-

nomische standaards hadden meer status. 

Tegenwoordig is die stereotype beeldvorming 

uit de mode. Aandacht voor de mens in de sa-

menleving is nooit zacht geweest. Sociale pro-

blemen hangen vaak samen met economi-

sche. Bouwen aan de sociale kant van de 

samenleving vraagt ook om een bedrijfsmati-

ge aanpak. De afdelingsbesturen van Humani-

tas tellen dan ook een groot aantal mensen 

die hun sporen hebben verdiend in het be-

drijfsleven. In dit nummer van Van Mens tot 

Mens staat een interview met één van hen. 

Een bedrijfsmatige aanpak betekent echter 

niet dat de aandacht voor de mens op het 

tweede plan staat. Zo besteedt Humanitas 

veel aandacht aan het voorkomen van proble-

men bij jongeren. Vooral door het bieden van 

kansen aan zowel ouders en kinderen in situ-

aties waarin zij het 

onderlinge contact 

dreigen te verliezen. 

In dit nummer lopen 

wij ook vooruit op de 

Nationale Jeugdle-

zing, mede georgani-

seerd door Humani-

tas, waarin een 

erkend wetenschap-

per spreekt over 

kansen en valkuilen bij de opvoeding van ado-

lescenten. Een proeve van de praktische vert-

aling door Humanitas van wetenschappelijke 

uitgangspunten staat ook in dit nummer: een 

cliënte van Home-Start, die begeleiding krijgt 

van een vrijwilligster van Humanitas, vertelt 

over haar ervaringen. Hard of zacht? Zo'n in-

deling is niet van toepassing. Humanitas stelt 

zich opbouw van de samenleving ten doel en 

kan dat alleen gestalte geven door praktisch 

handelen. Geen woorden maar daden. 

George Brouwer 

Voorzitter Humanitas 



Human i tas 
Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bei' 

Wereldwijd Waalwijk in het water 

oio
Het slotevenement van Humanitas Wereldwijd, dat op zondag 6 

september in Waalwijk zou plaatsvinden, is op het allerlaatste 

moment afgeblazen. De teleurstelling bij de organisatoren van hetjaar-

lijkse multiculturele evenement, dat onder de vlag van Humanitas 

wordt gehouden, was groot. Vanwege het aanhoudende slechte week 

van de voorafgaande week was het grasveld zo slecht begaanbaar ge-

worden, dat het grote aantal verwachte bezoekers het gras onherstel-

bare schade zou toebrengen. Omdat alle andere Wereldwijd-festivals 

succesvol zijn verlopen, kan de organisatie toch terugkijken op een ge-

slaagd Wereldwijd 1998. 

nen de deelnemers kennis maken met el-

kaar. 

In de middag is aandacht voor manieren 

van afscheid nemen en aan ieders levens-

loop, waarin ook andere soorten verlies en af-

scheid nemen een rol spelen: verhuizing, een 

verbroken verkering, scheiding van ouders. 

enzovoorts. Hoe ga je daarmee om. wat past 

bij jou. wat heeft jou het meest geholpen? Ben 

je er rijper door geworden? leder mens moet 

vele malen in zijn leven afscheid nemen. Hoe 

voorkom je dat je er in vast dreigt te lopen? 

Voorlopig blijft het bij deze ene bijeen-

komst. Er is wel gelegenheid om adressen of 

telefoonnummers uit te wisselen. Dit biedt de 

mogelijkheid voor de tieners zelf om nog eens 

met een of meerdere mede-deelnemers con-

tact op te nemen. 

Het is geen bijeenkomst met een hoog zie-

ligheidsgehalte. Wel wordt het spannend en 

boeiend. Iedereen heeft met zijn of haar erva-

ring veel te bieden, juist aan leeftijdsgenoten. 

Voor deze bijeenkomst is een ruimte gere-

serveerd in de dierentuin in Amersfoort. In de 

pauze en na afloop kan nog even door de die-

rentuin gewandeld worden. Belangstellenden 

kunnen zich voor deze bijeenkomst nog opge-

ven. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas 

(Lotte Wouters), telefoon 020 - 523 11 00. 

Opvoedingsondersteuning 
in Hengelo 

•
In september is in Hengelo Noord het 

proefproject Opvoedingsondersteuning 

van start gegaan. Onder regie van één coordi-

nator worden twee vrijwilligersprojecten, na-

melijk Home-Start en Moeders Informeren 

Moeders (MIM) ontwikkeld en uitgevoerd. Het 

gecombineerde project zal aangestuurd en 

begeleid worden door een stuurgroep, be-

staande uit Stichting Thuiszorg Centraal 

Twente, Humanitas afdeling Hengelo en 

Stichting SCALA, Instituut voor Welzijnspro-

jecten. Zowel Home-Start als Moeders Infor-

meren Moeders geven steun en begeleiding 

aan ouders bij de opvoeding van (jonge) kinde-

ren. De programma's zijn erop gericht te voor-

komen dat problemen ontstaan of dat lichte 

problemen uitgroeien tot zwaardere. Beide 

ondersteuningsprogramma's werken met vrij-

willigers die ervaring hebben met het opvoe-

den van kinderen. Ook gaat het er in beide 

programma's om dat ouders (weer) vat krij-

gen of houden op hun eigen bestaan. Het wil 

ouders stimuleren de kracht te (her)vinden 

om moeilijke situaties het hoofd te bieden. 

Het proefproject heeft een looptijd van 2,5 

jaar. Bij succes zullen de initiatiefnemers be-

kijken of het voortgezet kan worden en in wel-

ke vorm. Inlichtingen: Humanitas District 

Oost (Ingrid Nauta), telefoon 0575 • 545724. 

Tieners helpen elkaar 
met verlies 

41, 
 Op zaterdag 14 november komt een 

groep tieners op uitnodiging van Huma-

nitas en het Humanistisch Verbond (HV) bij el-

kaar in Amersfoort. De jongeren willen met el-

kaar praten over een groot persoonlijk verlies 

dat ze hebben geleden, bijvoorbeeld doordat 

iemand in hun naaste omgeving is overleden. 

Onder begeleiding van twee vrijwilligers van Hu-

manitas en het HV, die hiervoor speciaal zijn 

benaderd, kunnen ze hun verhaal vertellen en 

is er aandacht voor onderlinge steun. Het is 

niet niks om je voor zo'n bijeenkomst op te ge- 

ven. Maar de behoefte om er juist met andere 

tieners. lotgenoten dus. over te praten en el-

kaar wederzijds te steunen, is heel groot. Leef-

tijdsgenoten. die ook zoiets hebben meege-

maakt weten hoe je je kunt voelen. Zij weten 

watje meemaakt en zij weten hoe het is als je 

eigen vrienden of klasgenoten niks durven te 

zeggen omdat ze niet weten wat ze moeten zeg-

gen of omdat ze bang zijn dat je nog meer ver-

driet zult krijgen als je er over praat. 

Aan de tieners die deelnemen wordt ge-

vraagd om op deze dag iets mee te nemen 

(foto, muziek, voorwerp, gedicht, kledings-

tuk), wat te maken heeft met de persoon die 

ze zijn verloren. Aan de hand daarvan kun- 

Humanitas helpt Teletubbies 

•

De Teletubbies veroveren het Neder-

landse televisiescherm. Sinds kort zijn 

ze elke werkdag om 10.00 uur op 

TV 2 te zien. De Teletubbies zijn de hoofdrol-

spelers in een educatieve televisieserie van 

de Britse zender BBC voor peuters. In Neder-

land wordt de serie uitgezonden door Tele-

ac/NOT. Ten behoeve van de introductie van 

Teletubbies in Nederland werkt Teleac/NOT 

samen met Stichting Kinderopvang Humani-

tas. De Teletubbies zijn steeds bezig de we-

reld te ontdekken, daarbij wordt geteld, be-

noemd en worden liedjes gezongen. 

Teletubbies is meer dan een vrolijk program-

ma voor peuters: het daagt uit tot spelen, vra-

gen stellen, praten, luisteren, woordjes en be-

grippen leren. De serie sluit aan op de 

leefwereld van de peuters, op hun sociaal-

emotionele en cognitieve ontwikkeling, op 

hun taal- en motorische ontwikkeling. 

Vooraf vinden try-outs plaats van de opna-

mes in verschillende situaties met kinderen. 

Zo ook in kindercentra van Kinderopvang Hu-

manitas. Kinderopvang Humanitas kan met 

haar kennis en ervaring tips en adviezen ge-

ven aan de programmamakers. Anderzijds 

kan Kinderopvang Humanitas de rol van een 

televisie in een kindercentrum onderzoeken.  

Hierdoor kan Kinderopvang Humanitas be-

sluiten óf en zo ja op welke manier media-edu-

catie een plaats kan krijgen in het pedago-

gisch beleid. Ook kan Kinderopvang 

Humanitas op deze manier bekijken in hoe-

verre het gebruik van televisie aansluit op de 

dagelijkse bezigheden van een kindercen-

trum. Tenslotte is het voor Humanitas Kinder-

opvang een goede manier om zich in Neder-

land te profileren als een organisatie die 

steeds probeert het kind serieus te nemen en 

daarbij aan te sluiten. Gezien de populariteit 

van het programma in Groot Brittannië valt te 

verwachten dat ook de Nederlandse peuters 

de Teletubbies zullen waarderen. 

van mens tot mens 
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Wonen in Almelo 
en Enschede 

05 
 Begin november gaan zowel in Almelo 

als in Enschede informatie-en gespreks-

bijeenkomsten van start rond het onderwerp 

wonen van ouderen. Gedurende vier bijeen-

komsten kunnen de deelnemers meer duide-

lijkheid krijgen over de voor- en nadelen van 

hun eigen woonsituatie met het oog op het ou-

der worden. Wat wonen betreft bestaan veel 

meer keuzemogelijkheden dan op het eerste 

gezicht lijkt. Bovendien komen de deelnemers 

meer te weten over de plaatselijke mogel ijkhe-

den op het gebied van wonen en zorg. In Almelo 

wordt deze serie bijeenkomsten georgani-

seerd door Humanitas en de Stichting Welzijn 

Ouderen. In Enschede door Humanitas, de sa-

menwerkende bonden van ouderen en de 

Stichting Welzijn Ouderen. Op de informatiebij-

eenkomsten over deze serie bestaat de moge-

lijkheid om zich op te geven. De kosten voor 

deelname bedragen 15 gulden. consumpties 

en cursusmateriaal inbegrepen. De informatie-

bijeenkomst in Almelo wordt gehouden op dins-

dagmiddag 3 november om 14.00 uur in het  

Trefpunt Elizabeth. Inlichtingen: Stichting Wel-

zijn Ouderen Almelo (de heer H. van Beuze-

kom), telefoon 0546 • 81 35 34. De informatie-

bijeenkomst in Enschede wordt gehouden op 

26 oktober om 9.30 uur in het Ouderencen-

trum.lnlichtingen: Humanitas District Oost, 

telefoon 0575 • 545724. 

Hans Becker opent 
Boulodrome 

40 
 Onlangs verrichtte Hans Becker. direc-

teur van Stichting Humanitas Rotterdam 

de officiële opening van het immense jeu de 

boulescomplex Boulodrome. Dat deed hij sa-

men met Ivonne Koedam, voorzitter van de 

Rotterdamse deelgemeente Hilligersberg-

Schiebroek, waar het complex is gelegen. 

Naast de leden van de Jeu de Boules Club 

Maasstad maken ook de bewoners van de 

woonzorgvoorzieningen van Stichting Humani-

tas Rotterdam gebruik van de banen. Het com-

plex heeft een Franse uitstraling. Op een gemid-

delde clubavond staan tientallen mensen een 

balletje te gooien. 

Alkmaar zoekt vrijwilligers 

•
De Vrijwillige Thuishulp van Humanitas 

in Alkmaar zoekt vrijwilligers die onder-

steuning willen bieden aan mensen met een 

handicap, chronisch zieken, ouderen en hun 

mantelzorgers. Wie graag met mensen om-

gaat en zinvol bezig wil zijn, kan zich aanmel-

den bij Humanitas afdeling Alkmaar, tele-

foon 072 • 540 18 00. 

Humanitas-koor zoekt 
zangers 

•
Wie van zingen houdt is van harte wel-

kom bij het Humanitas-koor in Bever-

wijk. Het koor zingt een gemengd repertoire, 

van klassiek tot musical en opera. Het koor 

staat sinds kort onder leiding van een nieuwe 

dirigente, Marlie Durge, en repeteert elke 

maandagmiddag. Het koor treedt regelmatig 

op en neemt deel aan het Beverwijks Koren-

festival. Wie van zingen houdt maar niet me-

teen lid wil worden, kan eerst komen luisteren 

en een paar keer meezingen. 

Inlichtingen: mevrouw Adelaar-Hurkmans, 

telefoon 0251 • 231287. 

Gezinsbegeleiding in 
Veendam en Winschoten 

•

Humanitas start in Veendam en 

Winschoten met de werving en 

scholingvan vrijwilligers voor begeleiding 

van gezinnen met jonge kinderen door 

vrijwilligers. Vrijwilligers die deze rol wil-

len en kunnen vervullen, krijgen een 

voorbereidende cursus. In Veendam en 

Winschoten wordt het nieuwe project in 

het najaar opgezet. 

Inlichtingen: Humanitas District Noord 

(Hanneke Jagersma), telefoon 050  •  312 

06 33. 

Maatjes in Friesland 
en Drenthe 

•
Dit najaar gaat in Heerenveen. Sneek. 

Assen. Meppel. Beilen en Emmen een 

maatjesproject van start. Het maatjesproject 

breng een vrijwilliger in contact met iemand 

met een psychiatrische achtergrond. Deze 

twee samen worden maatjes genoemd. De 

maatjes gaan samen activiteiten onderne-

men. Op deze manier wil het project voorko-

men dat mensen met een psychiatrische ach-

tergrond vereenzamen of in een sociaal 

isolement raken. In het noorden van het land 

zijn al maatjesprojecten in Groningen. Win-

schoten en Leeuwarden. Inlichtingen: Huma-

nitas District Noord (Wil Hoek, Willem de 

Vries). telefoon 050 • 312 06 33. 

Ouderen hebben 

heel wat te kiezen als 

het om wonen gaat. 

Rouwverwerking in Eemland 

•
Afdeling Eemland start dit najaar met een 

rouwverwerking. Deze maand gaat een 

start voor mensen die kort geleden een partn 

daarover met anderen willen praten. Bij voldoe 

gint ook een groep voor mensen die hun ouder 

gespreksgroep Praten over de dood is bedoeld o 

gaan met gevoelens en gedachten over de dood. 

vanaf november vrijwilligers inzetten die huisb 

mensen die rouwen. Inlichtingen: Afdeling Ee 

boer, telefoon 033  •  479 08 40. 

aantal projecten rond 

lotgenotengroep van 

r verloren hebben en 

de belangstelling be-

verloren hebben. De 

beter om te kunnen 

Verder wil Humanitas 

ezoeken afleggen bij 

land, Diny Klooster- 

van mens tot mens 



Spiegelen aan de ander 
Home-Start is een in Groot Brittannië ont-

wikkeld initiatief voor de begeleiding van 

ouders met jonge kinderen. Dat gebeurt 

door vrijwilligers die ervaring hebben als 

moeder. De jonge moeder kan zich spie-

gelen aan haar meerervaren vrijwilligster 

en daar steun aan ontlenen. In viertien af-

delingen is Humanitas betrokken bij de 

uitvoering van Home-Start. 'Herkenning 

en erkenning, dat is de bedoeling van Ho-

me-Start', zegt vrijwilligster Annie Ger-

des uit Emmen. 'Herkenning, omdat je 

als ouders bij elkaar zit. Erkenning omdat 

je als ouder erkend wil worden. Helaas 

hebben veel deskundigen de neiging om 

ouders te betuttelen. Home-Start heeft 

gelijkwaardigheid en respect hoog in het 

vaandel staan. Ik ben te gasten pas me 

aan de regels van moeder aan.' 

Een 1Tsgs7 ae,r( 	voor 
HET LUKT KEVIN, BIJNA DRIEKWART jaar 
oud, nog maar net om de aandacht bij 

het eten te houden. Annie Gerdes pro-
beert hem geduldig, lepeltje voor lepel-
tje, te voeden. Vanuit de woonkamer 
houdt ze Kevins moeder, Lutske Hum-
mel, op de hoogte van de vorderingen.  

'Als hij niet meer wil hoeft het niet, 

hoor', roept Lutske. Sinds een half jaar 
komt Annie regelmatig bij Lutske en Ke-
vin over de vloer. Zij is vrijwilligster van 
Humanitas in het kader van Home-
Start. Dat is een vrijwilligersproject 
waarbij ervaren vrijwilligers ouders met 

Dankzij Home-Start voelt Lutske zich 

steeds zekerder als moeder. Rechts Annie 

Gerdes, vrijwilligster Home-Start. 

jonge kinderen helpen. Vooral als va-

ders en moeders even geen antwoord 
meer weten op talrijke vragen en onze-

kerheden. 

Lutske en Kevin wonen in Emmen. Ze 
vormen een uitzondering in de buurt, 
vertelt Lutske. 'Ik ben alleenstaand 

moeder. In deze buurt wonen veel oude-

re mensen, geen jonge gezinnen. Al he-

lemaal geen andere alleenstaande moe-
ders met kleine kinderen. Mensen zijn 
hier eerder nieuwsgierig dan geïnteres-
seerd. Buren zijn maar wat benieuwd 
naar hoe ik het in m'n eentje doe. Komt 
er een man over de vloer, dan willen zij 
maar al te graag weten wie dat is, of ik 
iets met hem heb en zo ja, wat dan. 

0)  uan mens tot mens 



Home-Start is een vrijwilligerspro-

ject dat bij verschillende afdelingen 

van Humanitas steun biedt aan ou-

ders met jonge kinderen. In Emmen 

is Lutske zo door een moeilijke perio-

de geholpen. Het is fijn om de zorgen 

over je baby met iemand te delen.' 

BAMBER DELVER 

moeder 
Alledaagse problemen 
Heel vervelend, die sociale controle. Als-
of ik in mijn eigen buurt op bezoek ben. 
Het is prettig om je gesteund te voelen 
door mensen om je heen, maar dat word 
ik dus niet. Als ouder komt er zoveel op je 
af en het is dan fijn om de zorgen over je 
baby met iemand te delen.' 

Het waren heel alledaagse problemen 
waar Lutske mee te maken kreeg. Kevin 
had in het begin veel last van krampjes. 
Wat doe je dat dan als kersverse moeder? 

`Praten over de moei-
lijkheden  die je als 
ouder tegenkomt, doet 
geen afbreuk aan de 
liefde uoor je kind' 

'Ik had behoefte om met iemand vrij over 
zulke problemen te praten. Maar tja... 
naast een goede vriendin was er nie-
mand. Wel kreeg ik veel ongevraagd ad-
vies van mensen uit mijn omgeving. Pro-
beer daar maar eens je eigen weg in te 
vinden. Ik wil serieus worden genomen. 
Dat gevoel heb ik bij Annie. We zijn moe-
ders onder elkaar. Ik doe het op mijn ma-
nier en Annie ondersteunt mij. En ook al 
doe ik het anders dan zij deed, we besef-
fen beide dat niemand gelijk is. Ook twee 
moeders niet. Niet gelijk maar wel gelijk-
waardig.' 

Een luisterend oor zo wordt Annie door 
Lutske genoemd. Op aanraden van de 
wijkverpleegkundige nam Lutske contact 
op met het project Home-Start dat bij Hu-
manitas draaits. 'Ik had nog nooit van Ho-
me-Start gehoord, maar toen ik informa-
tie kreeg leek het mij geweldig. Dit was 
wat ik wilde. Ongedwongen praten met 
een vrijwilligster die als een soort vriend-
in op bezoek kwam. De bezoeken van de 
wijkverpleegkundige waren ook welkom, 
maar ik wilde niet alleen professioneel 
advies. 

Op het matje geroepen 
Ik had behoefte aan iemand die zich ge-
lijkwaardig opstelde. Een andere moeder 
met wie ik mijn zorgen om Kevin gemak-
kelijk kan delen. Makkelijker dan met 
een vakvrouw, de wijkverpleegkundige. 
Dat is toch anders. Ik voelde mij door de 
wijkverpleegkundige heel snel op het 
matje geroepen, terwijl ik mijn verant-
woordelijkheid donders goed ken. Ik liep 
tegen mijn gebrek aan ervaring op. Ook al 
heb ik als alleenstaand moeder hiervoor 
gekozen, ik moet het toch helemaal in 
mijn eentje doen. Dat is best moeilijk.' 

'Je weet nu eenmaal niet wat je te 
wachten staat als je een kind neemt', 
zegt Annie Gerdes. Zelf is zij al oma, maar 
zij begrijpt Lutske goed. 'Ouderschap is 
heel zwaar. Veel ouders doen alsof ze 
geen problemen kennen en hangen de 
perfecte ouder uit. Maar niemand is per-
fect. Praten over de moeilijkheden die je 
als ouder tegenkomt, doet geen afbreuk 
aan de liefde voor je kind. Jammer dat 
hier zo weinig over gesproken wordt. Je 
hoort ouders bij de speeltuin nooit zeg-
gen hoe moeilijk ze het opvoeden van 
kinderen vinden. Het is belangrijk te be-
seffen dat je de opvoeding van je kind 
zwaar kunt vinden en tegelijkertijd het 
nooit meer anders zou willen, omdat je 

`Ik voelde mij snel op 
het matje geroepen, 
terwijl ik mijn 
verantwoordelijkheid 
als moeder donders 
goed ken' 

zielsveel van je kind houdt. Een vrijwil-
ligster van Home-Start vindt je geen 
slechte ouder als je praat over de proble-
men waar je tegenaan loopt.' 

Annie kan het ouderschap van tegen-
woordig goed vergelijken met dat van 
vroeger. Familie was vroeger altijd in de 
buurt. Had je vragen, dan ging je eventjes 
naar je moeder. Nu wonen mensen ver-
der van elkaar en is het moeilijker om bij 
elkaar aan te kloppen. 

'Misschien dat Home-Start de functie 
overneemt van de vroegere familie', 
denkt Annie. Lutske voelt zich door An-
nie's regelmatige bezoeken gesteund: 'Ik 
ga me steeds minder van mensen aan-
trekken. Onze gesprekken hebben daar 
zeer aan bijgedragen.' 

Zelfstandigheid vergroten 
Annie ervaart dat als een compliment. 
Met haar bezoeken probeert zij juist 
Lutskes zelfstandigheid te vergroten. 'Ik 
vind het belangrijk dat mensen zichzelf 
okay vinden en in zichzelf gaan geloven.' 

De bezoeken van Annie hebben Lutske 
zeer geholpen. Daarom komt Annie te-
genwoordig nog maar één keer per 
maand in plaats van elke week. 'Vooral in 
het begin, toen Kevin zo'n drie maanden 
was, had ik veel meer behoefte aan de ge-
sprekken', zegt Lutske. 'Ik moest zoveel 
uitvinden en ontdekken, maar nu gaat 
het veel beter. Zie ik het eventjes niet 
meer zitten, dan kan ik bellen om eerder 
af te spreken. Dat heb ik nog niet gedaan, 
maar ik vind het een prettig idee dat de 
mogelijkheid er is.' 

Op den duur zal Lutske zo zeker van 
zichzelf zijn dat zij de ondersteuning 
door een vrijwilligster niet meer nodig 
heeft. De vrijwilligershulp via Home-
Start is in alle gevallen tijdelijk. Lutske is 
nog niet zover dat zij zonder kan. 'Ik moet 
er nog niet aan denken dat Annie niet 
meer zou komen. Ook al komt zij twee 
uur per maand, ik kijk er elke maand nog 

naar uit.' 

van mens tot mens  



Kees Dingler voelt 

zich verrijkt na het af-

scheid van zijn bedrijf 

en de overstap naar 

Humanitas. 

s hij succesvol 

Dingler be-

Alkmaar. De ta-

ijn zakelijke re- 

t hij nu aan voor 

enken, daar be-

an een dag op 

ENK VLAMING 

KEES DINGLER, VOORMALIG ONDERNEMER 

'EIND 1996 HEB IK MIJN BEDRIJF verkocht 

aan twee van mijn medewerkers. Ik had 

er 27 jaar gewerkt. Ik kende iedereen, 

was altijd bezig met hetzelfde en kwam 

op alle beurzen. Als ik tot mijn vijfenze-

stigste blijf zitten, ben ik misschien oud 
en moe, dacht ik. Ik kan nog een andere 

draai geven aan mijn leven en andere 

dingen gaan doen. 

De laatste dagen waren best emotioneel. 

De verandering was moeilijk. Maar ik heb 

er geen spijt van gehad want het heeft mij 

verrijkt. Ik voel mij niet meer opgejaagd. 
Ik kan nu tijd maken voor mijn kinderen, 
die allemaal volwassen zijn. Ik kijk op een 
andere manier naar mensen. Vroeger had 

ik daar de tijd niet voor. Ik kom met men-

sen in aanraking die ik vroeger nooit ont- 

moette. Stel je voor dat je 70 bentje vrouw 

is overleden en je kinderen wonen ergens 
anders. Je moet leven van de AOW en je 
hebt weinig relaties opgebouwd. Dan ver-
keer je in beroerde omstandigheden. Te-
genwoordig zie ik veel uiterlijk gezonde 

mensen die ongelooflijk eenzaam zijn. 

Om nog maar niet te spreken van de ge-

handicapten en de terminale patiënten. 

van mens tot mens 
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Broek op Langedijk 

Naam 

eettijd, 

onplaats 

Bestuur afdeling 

Alkmaar, voormalige 

directeur/eigenaar 

Dingler Kantoorcen-

trum Beverwijk 

Bijzonderheden 
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Als je een dikke portemonnee hebt, kun je 
veel zorg krijgen. Maar er zijn mensen 
voor wie vijftig gulden veel is. 

In het zakenleven ben ik hiermee 
nooit geconfronteerd geweest. Daar 
moet iemand vertrekken die niet meer 
functioneel is. Ook al ben je nog zo aar-
dig. In een bedrijf wordt best wel veel 
geëist van mensen, het is een harde om-
geving. Je wordt beoordeeld op één sub-

persoonlijkheid. Dat betekent dat je een 

vak beoefent en uitsluitend daarop 

wordt beoordeeld. Daarbuiten ben je ook 

nog echtgenoot, ouder of vrijwilliger, 
maar dat telt niet in een bedrijf. 

Als kind was ik al bezig met handelen, 
bijvoorbeeld in fietsen en bromfietsen. Ik 
reed er een tijdje op, verbeterde er iets aan, 

gaf ze een verfje en deed ze voor het dubbe-
le weer de deur uit. Als regionaal kantoor-
centrum was Dingler één van de grootste 

in zijn soort. Mijn vader had een boek- en 

kantoorhandel. Ik zou de zaak overnemen. 

De autobranche vond ik leuker, maar een 
leraar van de detailhandelsschool raadde 
mij dat af. Maak van je hobby nooit je zor-
gen, zei hij. Toen ik 21 was, was mijn vader 
niet meer opgewassen tegen de spannin-

gen van de zaak. Met als gevolg dat ik op 
22-jarige leeftijd al directeur was. 

Schoon schip maken 
Naarmate je groter wordt, worden ook de 

belangen steeds groter. Grotere klanten 

kunnen je ook beter onder druk zetten. 

Riskant was als er bij een klant nieuwe 
mensen aan het roer kwamen. Een 
nieuw hoofd inkoop wil wel even schoon 
schip maken. Ik moest dan alles uit de 

kast halen om hem ervan te overtuigen 
dat hij bij mij aan het goede adres was. 

Niet alleen door een gunstige prijs maar  

ook door het gevoel te wekken notie van 

de klant te nemen. 
Voor een deel is dat een truc. Je kunt 

achter de verjaardag van je klant zien te 
komen en op die dag standaard een paar 

flessen wijn sturen. Dat is geen echte aan-
dacht, want die flessen laat je gewoon ver-
sturen. Het is gekochte belangstelling. 
Echte belangstelling is anders. Je moet 

proberen met je relaties een goede, per-
soonlijke band op te bouwen. Daar heb je 
zelf ook plezier in. In mijn zakelijk leven 

heb ik veel mensen uitgenodigd, om bij 

mij thuis te komen eten, om samen naar 

het theater te gaan. Dat is oprecht, want 
het gaat je niet om iemands portemonnee 

maar om het goede contact. Je laat blijken 

het gezelschap van de ander prettig te vin-

den en toch zakelijk ten opzichte van el-
kaar te staan. 

Toen ik wegging van mijn bedrijf wilde 

ik mijn talenten bij een heel andere orga-
nisatie inzetten. Niet die grote druk van 
de eindverantwoordelijkheid. Mijn hele 

hebben en houden had 27 jaar lang in het 

bedrijf gezeten. Ik heb het heel zwaar ge- 

`Ook een  vrijwilligers-
organisatie moet 
gericht zijn op 
tevreden klanten' 

vonden, die emotionele druk. Toen zag ik 
in de krant een artikel over Humanitas. 

Die had behoefte aan vrijwilligers uit het 

bedrijfsleven. Ik had wel eens van Huma-

nitas gehoord: aanvulling op de profes-
sionele zorgsector. Maar ik was er nog 
nooit mee in contact gekomen. 

Het trok mij wel aan. Ik heb een briefje 

geschreven waarin ik uitlegde dat ik on-

afhankelijk was, zakelijk ingesteld en 

wat kennis had van promotie en commu-

nicatie. Een maand later zat ik bij de afde-

ling Alkmaar aan tafel. Ik wilde best 

meedoen en mij inzetten voor public 
relations en fondsenwerving. 

Open armen 
Ik ben met open armen ontvangen en voel 
mij hier op mijn plek. Humanitas is heel 
positief bezig en zet zich belangeloos in 
voor anderen. Ik had niet verwacht dat het 
er zo professioneel zou toegaan: afde- 

lingsvergaderingen, notulen, werkafspra-

ken... De afdeling staat ook open voor an-
dere professionaliteit. Men staat niet vij-

andig tegenover iets nieuws maar herkent 
de waarde ervan. Het vrijwilligerswerk 

moet professioneel gebeuren. Net  als in 

het bedrijfsleven begint dat met het opne-
men va de telefoon. Die mag niet langer 
dan drie keer rinkelen. Praat op een mens-
vriendelijke manier. Er moet iemand zijn 
die van de hoed en de rand weet, rechtop 

zit, goed luistert en adequaat antwoordt. 
En je moet kunnen beloven dat iemand die 

hulp vraagt binnen afzienbare tijd wordt 

geholpen. Ook een vrijwilligersorganisa-

tie moet gericht zijn op tevreden klanten. 
Want mensen die om je hulp vragen, dat 

zijn klanten van Humanitas. Wat dat be-

treft maakt het geen verschil of je Huma-

nitas bent of een bedrijf. 
Ik ben ook actief vrijwilliger. Ik ga op be-

zoek bij een dame van 99. Ik zit naast haar 
en leg een arm om haar heen. Ik weet dat 

zij dat heerlijk vindt. Zij lijdt onder haar 

eenzaamheid. Deze mensen leven in het 

verleden. Je moet het geduld hebben om 
tien keer hetzelfde te zeggen. Om deze 

mensen warmte te geven, dat spreekt mij 

aan. Deze vrouw vindt het geweldig als ik 

met een ijsje kom. Hiervan heb ik meer 

voldoening dan van geld verdienen. 
Ik realiseer mij nu hoe goed ik het zelf ei-

genlijk heb. Ik ken iemand die een beroerte 

heeft gehad en nu half verlamd is. Zijn le-
ven is totaal veranderd. Het kan mij ook 

overkomen, maar dan wil ik wel genoten 
hebben. Niet zozeer door geld uit te geven 

en plezier te maken, maar ook door vreug-

de te schenken. Daar geniet ik meer van 

dan de hele dag op het strand te liggen. Het 

gaat om het geven van liefde en hartelijk-
heid, een stukje oprechte aandacht.' 

Bedrijven en Humanitas 
De Stichting Bedrijven en Humanitas 

probeert bij bedrijven mensen te inte-

resseren voor een vrijwilligersfunctie 

bij Humanitas. Vooral gepensioneer-

den of mensen die vervroegd uittreden 

komen in aanmerking. Het doel is om 

kennis en ervaringen uit het bedrijfsle-

ven in te zetten voor Humanitas. Inlich-

tingen: Bedrijven en Humanitas, Anja 
Poleij, telefoon 0182  •  521 634. 
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■ Het gedrag van adoles-

centen valt reuze mee. 

Lijkt het maar zo of zijn pubers tegenwoordig lastiger dan 

vroeger? Uit de statistieken blijkt er niets van. Toch zitten 

talrijke ouders met de handen in het haar. Tijdige hulp aan 

ouder en kind kan veel narigheid voorkomen. 

MARIONO SLUTZKY 

OPVOEDING 

Gevraagd: dui 

DE POSTER VAN ALADIN MOET wijken voor 
die van Backstreet Boys en All Saints, bij de 

grappen van de vader worden de schou-
ders misprijzend opgehaald. Het kind dat 

altijd zo dichtbij de ouders was, lijkt tegen-
woordig afwezig. Welke ouder van een pu-
ber kent dit niet? De adolescentie is een 
moeilijke periode voor kind en ouders. 
Vooral de dertig-plussers hebben geen ho-
ge pet op van opgeschoten jeugd, zo bleek 
onlangs uit een radio-uitzending. De ruim 
volwassen burgers stellen dat deze jonge-
ren geen interesse hebben voor hun naas-
ten, rondhangen in winkelcentra en de 
sociale activiteiten beperken tot het geza-
menlijke blowen en drinken van bier. 

De gevolgen van al dat vermeende ge-
drag mogen er zijn. Soms lijkt het alsof 
jongeren tegenwoordig eerder volwassen 
worden en daardoor steeds vaker negatief 
in het nieuws verschijnen. Verhalen van 
pubertjes die leeftijdsgenootjes mishan-
delen en misbruiken halen de pers. Tie-
nerprostitutie komt niet alleen voor in de 
Derde Wereld, maar duikt ook op in onze 
eigen grote steden. Beleidsmakers weten 
soms niet wat ze moeten doen om de over-
last van pubers te beperken. 

Avondklok 
Onlangs besloten enkele Belgische ge-

meenten een avondklok voor kinderen 

tot twaalfjaar in te stellen. Zijn de opvoe-

ders tegenwoordig niet meer zelf in staat 

om opgroeiende jongeren in het gareel te 

houden? 

Toch valt het gedrag van pubers en 

adolescenten reuze mee, vindt Theo 

Compernolle, kinder- en jeugdpsychia-

ter en verbonden aan de Vrije Universi-

teit Amsterdam. Op 4 november houdt 

hij de Nationale Jeugdlezing van Huma-

nitas over adoplescenten. Een adoles-

cent is de wetenschappelijke aanduiding 
van jongeren tussen dei 2 en 18. Een pu-

ber is de medische aanduiding voor jon-

geren die aan het beging van deze fase 

staan. 'Gezeur van volwassenen over 

jongeren is er altijd geweest', vervolgt 

Compernolle. Uit schriften en tekenin-

gen uit de tijd van de Egyptenaren, Grie-

ken en Romeinen blijkt dat men destijds 

de jongere generatie ook niets vond.' 

Maar in de jaren negentig lijken jonge- 

Gezeur van volwasse-
nen over jongeren is er 

altijd geweest 

ren lastiger dan in de oude tijden. Dat 
blijkt echter niet uit de statistieken. Het 

aantal jeugddelicten is niet noemens-

waardig veranderd. Slechts een paar pro-

cent van de pubers komt in aanraking 

met justitie. Wel is de aard van het mis-

drijf verzwaard: vroeger ging het om pes-
ten, tegenwoordig om openlijk geweld. 

'Hierbij is de kerngroep een verloren 

zaak', zegt Compernolle. 'De meelopers 

zijn echter een reden voor zorg.' 

Pubers zijn qua mondigheid meege-

groeid met de samenleving, stelt Comper-

nolle. De meeste pubers leven nu in gezin-

nen waarin onderhandelen en overleg 

gemeengoed zijn geworden. Daarom zijn 

ze beter in staat voor hun belangen op te 

komen. Het autoritarisme van vroeger 

binnen het gezin is weggeëbd. 

Verzet tegen de ouders 
'Door dit ingeburgerde overleg blijven jon-

geren bijvoorbeeld langer thuis wonen, 

terwijl zij twintig jaar geleden vroegtijdig  

van huis vertrokken als daad van verzet 

tegen de ouders', zegt Compernolle. 

Maar hoewel jongeren dus in toene-

mende mate huis en haard verkiezen bo-

ven het wonen op kamers, worden de 

maatschappelijke problemen er niet min-
der op, zo lijkt. Is het degelijke gezin aan de 

vooravond van de eeuwwisseling niet 

meer in staat tot een verantwoorde opvoe-

ding? Juist wel, zo blijkt ook uit ervaringen 

van mensen die veel met jongeren wer-

ken. Als pubers maar op de juiste manier 

worden aangesproken, constateert Ans 

van Hassel, vrijwilliger van Humanitas. Zij 

is betrokken bij de zomerkampen die de 

afdeling Groningen mede voor adolescen-

ten organiseert. 'Pubers hebben een oor en 

een schouder nodig. Met een beetje aan- 
dacht zijn ze al blij Het is een enorme op-

luchting als ze hun verhaal aan iemand 
kwijt kunnen. Daarnaast hebben ze dui-

delijkheid en structuur nodig: als ze weten 

wat wel en niet krijgen ze zekerheid.' 

Maar er komt nog iets meet bij kijken. 

uan mens tot mens 
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Nationale Jeugdlezing 
Theo Compernolle houdt op 4 november de 

Nationale Jeugdlezing, die wordt georganiseerd 

door Humanitas, Stichting Kinderopvang Huma-

nitas en het dagblad Trouw. Compernolle is kin-

der- en jeugdpsychiater en verbonden aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam. De Nationale 

Jeugdlezing staat in het teken van de opvoeding 

van adolescenten: mogelijkheden en valkuilen. 

Compernolle publiceerde het boek Alles went, 

ook een adolescent. Daarin beschrijft hij richt-

lijnen en praktrache tips voor ouders van op-

groeiende jongeren met gedragsproblemen. 

1 

Puoers zijn al blij met 
een beetje aandacht 

Humanitas heeft al verschillende initia-
tieven lopen die gericht zijn op het 

scheppen van een gunstig klimaat voor 

ouders en jongeren. Dat zijn behalve kin-
derkampen voor jongeren ook projecten 
Home-Start, waarbij moeders met kleine 
kinderen steun krijgen van vrijwillig-

sters. Die zijn zelf ook moeder. 
`Wij weten dat deze jongeren in een 

moeilijke leeftijd zijn en dat ze vaak 

thuis of op school moeilijkheden heb-
ben', zegt vrijwilligster Van Hassel. 
`Daarom is het fijn als ze even hun sores 

kunnen vergeten. Deze kampen zijn 
succesvol, anders zou er niet ieder jaar 
zo'n grote vraag naar zijn. We krijgen 

meer signalen van succes. Er zijn jonge-
ren die ooit op één van deze kampen zijn 

geweest die later zelf begeleider wor-

den.' 
Maar de belangrijkste succesfactor is 

volgens Van Hassel niet zozeer de ont-
spannen sfeer waarin jongeren zichzelf 
kunnen worden, maar het serieus ne-

men van de doelgroep. 'Pubers en adoles- 

delijieheut en structuur 
Pubers willen serieus worden genomen. 
'Zij wensen inspraak; ze willen meebepa-

len wat er gedaan gaat worden', vervolgt 

Van Hassel. `Terecht, zij hebben vaak goede 

ideeën en ze worden erg enthousiast als ze 

merken dat ze serieus worden genomen.' 

Volgens Compernolle is de gezinssitu-

atie juist essentieel voor de jeugd. Proble-
men met jongeren kunnen worden voor-

komen als het gezin goede ondersteuning 
krijgt. 

Verstrikt in machtsstrijd 
'De beste hulp voor jongeren is het infor-
meren, adviseren en helpen van de ou-

ders', stelt Compernolle. 'Soms zijn ouders 

en pubers dusdanig verstrikt in een 

machtsstrijd dat ze niet meer hoofd- van 
bijzaak kunnen scheiden. Een maatregel 

als in België, waar een avondklok geldt 
voor twaalfjarigen, lijkt mij uitstekend. 

Kinderen van deze leeftijd horen nu een-

maal 's avonds niet op straat. De afwikke-

ling is ook doordacht: de politie in burger  

levert de kinderen thuis af en probeert de 

ouders te motiveren zelf iets te doen. Het 

probleem bij deze groep kinderen en 
jongeren blijft echter de slechte commu-

nicatie met hun ouders. Zolang deze niet 

verbetert zullen ze liever op straat rond-
hangen.' 

Het is zeer de vraag of de arm der wet 
sterk genoeg is om verstoorde relaties in 

het gezin te corrigeren. Vrijwilligersorga-

nisaties kunnen daarbij een belangrijke 

rol spelen, meent Compernolle. Ze staan 

dichter bij de mensen dan overheden en 

zorginstanties en ze zijn niet bevoogdend. 

'Neem opvoedingsondersteuning aan 

allochtone gezinnen bijvoorbeeld. De pro-

blemen die Marokkaanse jongens in de 

pubertijd ondervinden - zoals vroegtijdi-

ge schooluitval en criminaliteit - zijn 

meestal gerelateerd aan het feit dat de ou-
ders onvoldoende toegerust zijn om hun 
kinderen in Nederland op te voeden. Een 

vrijwilligersorganisatie zou deze ouders 
meer ondersteuning kunnen bieden.'  

centen willen op voet van gelijkwaardig-

heid met de leiding overleggen. Ze willen 
tezamen het programma bepalen. Dit 

vergt creativiteit en improvisatievermo-
gen want soms worden bestaande plan-

nen hierdoor in de war gegooid. maar ja, 

het resultaat mag er zijn.' 
	

O 
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Alma Konia: 
Telefoonketen viz,v Jzi1JJ 

Via een telefoonketen wordt een 

vaste groep ouderen dagelijks ge-

beld. Als iedereen opneemt is al-

les dus in orde. Dit vergroot het 

gevoel van veiligheid van de oude-

ren. Alma Koning is al jaren vrij-

willigster in de telefoonketen van 

de afdeling Hoogezand-Sappe-

meer van Humanitas. 

Maandag 
Deze week ben ik aan de 
beurt. We hebben een 
rooster waarop dien-
sten staan geno-
teerd. Heel han-
dig, want zo weet 
ik meteen wan-

neer er van mij 
wordt verwacht 

dat ik de keten in 
gang zet. Het 
rooster zorgt er-
voor dat ik mijn vrije 
weken goed kan plan- 
nen. 's Morgens om half ne- 
gen begin ik met bellen. Ik 
ben niet de enige die vanuit onze 

afdeling aan de telefoon zit. Er zijn na-
melijk meerdere ketens. Dat is wel nodig, 
anders zou ik uren aan de telefoon zitten 
om al die mensen te bereiken. Er doen 
veel mensen mee. De behoefte is groot. Ik 
heb gelukkig meteen de eerste mevrouw 
aan de lijn. Dat gaat goed, er is niets met 
haar aan de hand. We begroeten elkaar, 
natuurlijk verwachtte zij mij al. 

Na een kort praatje neem ik afscheid 
en leg de hoorn neer. Op naar de volgen-

de. Vandaag gaat het met iedereen pri-

ma. Sommigen hebben lekker geslapen, 
anderen minder. Ik denk dat het belang-
rijkste is dat er contact wordt gelegd. Als 
alleenstaande weet je tenminste op deze 
manier dat mensen op je letten, in de 
goede zin van het woord. 

Het kan zijn dat iemand de telefoon  

niet opneemt. Ik probeer het altijd een 

paar keer en loop de keten af tot iedereen 

is gebeld en ik elke deelnemer aan de lijn 

heb gehad. Maar als er geen gehoor is, 

weet ik wat me te doen staat. Ik neem con-

tact op met de coordinator, zij 

heeft de leidingen ziet op alle 

telefoonketens toe. De 

coordinator 

heeft 

de huis- 
sleutel van de deelne- 
mers en kan stappen ondernemen. Er is 
namelijk voldoende informatie binnens-
huis om te kunnen ingrijpen. Niet alleen 

de huissleutel, ook persoonlijke gegevens 
zoals huisarts, eventuele ziekten en der-
gelijke. De telefoonketen is niet slechts 
een dagelijks belletje, maar kan hulp rege-

len als er hulp nodig is. 
Ik ben bijna rond. Er zijn sommige 

deelnemers die behoefte hebben aan 
een langer praatje. Ik probeer dat altijd 
zo vriendelijk mogelijk te doen. Gelukkig 
begrijpt iedereen dat ik bezig ben een 
aantal mensen te bellen voordat de klok 
negen uur slaat. Echt lang met elkaar aan 

de telefoon hangen gaat echt niet.  

Ik weet dat een van de deelneemsters ja-
rig is vandaag. Leuk om haar te felicite-
ren. Dat geeft vandaag een extraatje aan 
mijn ronde. We feliciteren niet alleen 
maar via de telefoon maar gaan ook per-

soonlijk langs, met een bloemetje. Ze is 
er maar wat blij mee. 

Om negen uur 
ben ik rond. Ik 

kan de coordi-
nator bellen dat 

mijn keten af is. 

Iedereen gebeld, 

niets vervelends te 
melden. Het gaat 

met alle deelnemers 

goed. 

Donderdag 
Regelmatig komen wij als vrij-

willigsters van de telefoonketens 

bij elkaar. We bespreken onze ervaringen 

en vergaderen over punten die de tele-

foonketen aangaan. Inmiddels zijn er 
tien ketenleidsters, de vrouwen 

die de keten in gang hou-
den. Het is altijd leuk el-
kaar weer te zien. We 
doen het werk met ple-

zier. De bijeenkomsten 
zorgen ervoor dat 
we genoeg weten 

over de mensen 

voor wie we deze ac-

tiviteit doen. Soms ko-
men er moeilijke situaties voor die 

we op deze momenten met elkaar kun-
nen bespreken. Bijvoorbeeld als een ou-

dere wat verward is en zelf een keertje 's 

avonds laat opbelt. De vrijwilligsters be-

praten samen hoe in zulke gevallen te re-
ageren. 

Er bestaan in het land veel van deze 

telefoonketens wat aangeeft hoe waar-

devol dit initiatief is. Meedoen aan een 
keten betekent dat men niet meer bang 
hoeft te zijn dat hem of haar iets verve-
lends overkomt zonder dat iemand dit in 
de gaten heeft. De keten zorgt voor vei 
ligheid en plezier. Want wat is er pretti-
ger dan een dagelijks belletje van ie-

mand die met interesse eventjes vraagt 
hoe het met je is? 
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Algemene 
Ledenvergadering HV 

•
Op 28 november wordt in Utrecht de Al-

gemene Ledenvergadering van het Hu-

manistisch Verbond gehouden. Tijdens het 

ochtendgedeelte zullen de jaarverslagen en 

beleidsplannen van het Humanistisch Ver-

bond en zijn werkstichtingen worden bespro-

ken, naast het financiële verslag over 1997 en 

de begroting over 1999. Verder staan twee 

voorstellen van het hoofdbestuur op het pro-

gramma: één over de financiering van hv-afde-

lingen en een over het contributiesysteem, 

eventueel nog andere voorstellen die zijn bin-

nengekomen en de invulling van de vacatures 

binnen het hoofdbestuur. Het middagprogram-

ma staat in het teken van het Humanistisch 

Perspectief, de leidraad voor de komende vijf 

jaar voor het Humanistisch Verbond. De ver-

schillende thema's, waaronder onderwijs en 

opvoeding, identiteit en diversiteit, medische 

ethiek en zorg, ecologie, sociaal economisch 

rechtvaardigheid en technologie en samenle-

ving. zullen aan de hand van stellingen worden 

besproken. Leden van het Humanistisch Ver-

bond kunnen zich liefst vóór 6 oktober opge-

ven door de bon uit het septembernummer 

van de Humanist in te vullen en op te sturen. 

Inlichtingen: Humanistisch Verbond, telefoon 

020 • 521 9000. 

UvH-Tentoonstelling 

•Tot en met 29 oktober exposeert de in Jirnsum wonende fotogra-

fe Anja Zwanenburg (Rotterdam, 1959) bij de Universiteit voor Hu-

manistiek (uvh). Bij deze uvh-expositie staat het kijken naar verschillen-

de elementen van de natuur centraal. In totaal zijn 18 werken van 

Zwanenburg opgehangen in de kantine en hal van het gebouw aan Drift 

6. In 1988 begon de fotografe met reizen door Azië en Afrika en legde zij 

haar ervaringen fotografisch vast. Als aanzet tot meer professionaliteit 

volgde ze van 1994 tot 1995 een opleiding aan de Foto-Akademie in Am-

sterdam. Haar voorliefde voor reisfotografie werd gaandeweg omge-

vormd tot een liefde voor het meer abstracte werk. De foto's zijn voor 

100 gulden per stuk te koop (inclusief lijst). Inlichtingen: Anja Zwanen-

burg, telefoon 0556 • 602 779, e-mail: azw@worldonline.nl.  

nistisch Verbond, de laatste jaren in nauwe 

samenwerking met Driekant, instituut voor 

vorming en scholing. De belangstelling voor 

deze homo-lesbische ontmoetingsweekends 

is groot. Er zijn steeds 10 workshops waarin 

90 deelnemers zich bezighouden met the-

ma's waarin groei en zelfrealisatie centraal 

staan. De weekends zijn zo druk bezocht dat 

ze ruim tevoren al zijn volgeboekt. Nu er 

steeds zo'n vijftig mensen op de wachtlijst 

staan, is besloten om in 1999 drie week-

ends te organiseren. Inlichtingen: Hans van 

der Neut, telefoon 0317 • 617536. 
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Homo-lesbische 
ontmoetingsweekends 

oio De voorbereidingscommissie van de 

ontmoetingsweekends voor lesbische 

vrouwen en homo-mannen zoekt mensen 

voor het geven van workshops tijdens zo'n 

weekend. Ervaring hebben met groepswerk 

is een vereiste. 

Van 2 t/m 4 oktober vindt voor de 37-ste 

keer een ontmoetingsweekend plaats. Dit 

weekend wordt georganiseerd door de voor-

bereidingscommissie. voortgekomen uit de 

Homo-lesbische werkgroep van het Huma- 

Discussiebijeenkomsten 
De Vrije Gedachte 

•
Maandag 26 oktober organiseert de 

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte 

een discussiebijeenkomst in Alkmaar. Adri 

Brolsma spreekt daar over begeleiding van 

mensen met een doodswens. Deze landelijke 

vereniging organiseert dergelijke filosofische 

bijeenkomsten voor de regio Alkmaar sinds 

september 1992. De bijeenkomst vindt plaats 

in Buurtverenigingsgebouw 'De Watertoren'. 

Van Teylingenstraat 20 (vlakbij Alkmaar cs) en 

begint om 19.00 uur. De toegang en consump- 

Ook Aad van Oosten. voormalig hoofdbe-

stuurder van Humanitas. levert een bijdrage 

aan De Vrije Gedachte. 

ties zijn gratis. De teksten van de bijeenkom-

sten worden gepubliceerd op de website van 

De Vrije Gedachte. Daarop is reeds de lezing 

te vinden die op 13 september gehouden werd 

over het thema 'De evolutie van Jezus', door 

Harry Melkman en Hubert de Brouwer. Ook zal 

daarop de lezing te vinden zijn die Aad van 

Oosten op 28 september hield over het thema 

'De beperkingen van de menselijke vrijheid'. 

De verdere bijeenkomsten dit jaar vinden 

plaats op: 

• zondag 8 november 11.00 uur: spreker: 

Bertus Kuiper over 'Europa' 

• maandag 30 november 19.00 uur: thema: 

'Informatieverwerking over de generaties'. 

spreker: Jan Haasbroek 

• zondag 13 december 11.00 uur: André van 

Well over 'Doemdenken als millennium-

probleem 

Inlichtingen: De Vrije Gedachte (Robbert 

Schuster. contactpersoon regio .Alkmaar. lan-

delijk bestuurslid Internetzakenl. telefoon fax 

072 • 5158264. e-mail: robbsch@xs4all.nl.  

website: www.xs4all.nl  -robbsch 

Georganiseerd humanisme op diskette 

lio Sinds kort kunnen belangstellenden per computer kennismaken met 

het humanisme en de humanistische beweging in Nederland. René 

Sangster, actief voor Humanitas en het Humanistisch Verbond, heeft een 

diskette samengesteld die een overzichtgeeft van alle activiteiten van de hu-

manistische organisaties en werkstichtingen. waar ze te vinden zijn en van-

uit welke basisgedachten ze werken. Het programma is informatief, speels 

opgebouwd en zeer gebruikersvriendelijk. De diskette is geschikt voor zowel 

ms-dos als Windows 95 en kost 7.50 gulden (inclusief verzendkosten(. Be-

langstellenden kunnen de diskette telefonisch bestellen bij het secretariaat 

van het Landelijk Bureau van Humanitas. telefoon 020 • 523 1100. 
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■ Pietje Kuipers-Ukkels 

uit IJhorst is met haar 

hobby. strovlechten, vol-

gende maand aanwezig 

op Hobby'70. De afde-

ling Zuid-Drenthe van 

Humanitas organiseert 

deze hobbybeurs elke 

twee jaar. Daarbij de-

monstreren honderden 

hobbyisten, zelfs uit an-

dere landen, hun vrij-

etijds bezigheden. Die 

variëren van technische 

hoogstandjes tot het be-

oefenen van oude am-

bachten. Hobby'70 is 

op 4 tot 8 november te 

bezichtigen in de Tam-

boer in Hoogeveen. 



grijzing maar ook met veel jonge 

gezinnen. De afdeling was altijd 

al actief. Maar deze groeiende 

stad vraagt om nieuwe initiatie-

ven. Daarom is afdeling Zoeter-

meer haar diensten flink aan het 

uitbreiden. 

Afdeling Zoetermeer  op volle kracht vooruit 
NEE, ER IS GEEN TWIJFEL mogelijk. Het 
vriendschappelijk huisbezoek is het be-

langrijkste project van de afdeling Zoeter-
meer van Humanitas. Vrijwilligers van 
Humanitas bezoeken regelmatig een aan-
tal ouderen die behoefte hebben aan re-

gelmatig bezoek. De bijna vijftig vrijwilli-
gers vormen voor deze mensen vaak het 

enige contact met de buitenwereld. Dat 
komt door de sociale ontwikkeling in de 

plaatselijke samenleving, stelt Henk de 

Vries, secretaris van de afdeling. 'De be-

woners van een nieuwe wijk in Zoeter-
meer zijn aanvankelijk zeer actief in de 
buurtvereniging. Na een aantal jaren is de 

buurtvereniging overbodig geworden en 
wordt ze opgeheven. Het vriendschappe-
lijk huisbezoek van Humanitas neemt 
hier bepaalde taken over voor mensen die 
moeilijk zelf contacten kunnen leggen.' 

'Eenzaamheid is wel groot in Zoeter-

meer en vergrijzing is hiervan hoofdza-

kelijk de oorzaak', zegt Marné Lut, lid van 
het afdelingsbestuur met vriendschap-
pelijk huisbezoek in haar portefeuille. 
Toch richt het vrienschappelijk huisbe-

zoek zich niet alleen op de groep van ou-

deren. 'Het huisbezoek is ook voor jonge 

mensen die om wat voor reden dan ook 

geïsoleerd zijn en lijden aan eenzaam-

heid', vertelt afdelingsvoorzitter Valen-
tij n van Koppenhagen. 

Spelletjessoos 
De andere projecten van de afdeling zijn 

minder massaal. In Buytenhaghe, een 
zorgcentrum op humanistische grond-
slag, organiseren vrijwilligers van Hu-

manitas tweemaal per maand op zon-
dagmiddag een soos voor de bewoners. 

Humanitas zou voor deze spelletjessoos  

graag ook ouderen van buiten Buyten-

haghe uitnodigen. Maar daarvoor ont-
breken de middelen. 

Voor veel activiteiten zoekt Humani-

tas samenwerking met gelijkgestemde 
geesten. Dat leidt niet altijd tot een pro-
ject, maar het inspireert wel. 'Samen-
werking met het Humanistisch Verbond 

is meer een uitwisseling van gegevens 
dan daadwerkelijke actieve samenwer-

king', zegt De Vries. 'Verder heeft Huma-

nitas in Zoetermeer contacten met de 

Stichting Welzijn Ouderen en de Stich-

ting Woon- en Zorgcentra en verloopt sa-

menwerking met de gemeente tot nu toe 
vrij aardig.' 

Het owoG-project (Over Wonen voor 

Ouderen Gesproken), waar onder andere 
Humanitas, het Humanistisch Verbond 
en de gemeente in deelnemen, is in Zoe-
termeer al ruim tien jaar gaande. 

Lezingen en excursies 
Groepen ouderen bekijken gezamenlijk 
op welke manier zij de leefbaarheid in en 

om hun woningen kunnen vergroten. 
Het is een populair project, waar veel 

vraag naar is. Zo is de opkomst altijd hoog 
bij lezingen en excursies die de coordina-

tor van Humanitas voor dit project orga-

niseert voor geïnteresseerde ouderen. 

Ondanks al die activiteiten valt er toch 

nog wel meer te doen in Zoetermeer, 

vindt de plaatselijke afdeling van Huma-

nitas. Een voorbeeld daarvan is het be-

zoekproject in de plaatselijke gevangenis. 

Vrijwilligers bezoeken sinds kort twee of 
drie keer per maand gedetineerden. Dit 
gebeurt in het kader van het samenwer-

kingsverband Solide. Solide is een stich-
ting van Humanitas, het Humanistisch 

De afdeling Zoetermeer heeft allerlei 

nieuwe activiteiten op de tekentafel liggen. 

De Vries (links) en Van Koppenhage (rechts). 

Verbond en enkele Zoetermeerse kerken. 
De afdeling heeft nog het een en ander 

op stapel staan. Zij voert een intensieve 
briefwisseling met de gemeente over het 
opzetten van een project Levensbestendig 
Wonen, naar het grote voorbeeld in Rotter-
dam. Daar heeft Humanitas al jaren een 

groot aantal levensloopbestendige wo-

ningen, waar ouderen ongeacht hun zorg-

vraag de rest van hun leven kunnen blij-
ven wonen. Zoetermeer heeft er wel oren 
naarbinnen haar stadsgrenzen iets soort-

gelijks van de grond te tillen en doet on-
derzoek naar de haalbaarheid daarvan. 

Op de tekentafel 
Ook de jongeren worden niet vergeten. 
Een project in ontwikkeling is Home-

Start, waarbij Humanitas nauw samen-
werkt met onder andere het opvoedbu-
reau. Home-Start is een initiatief waarbij 

vrijwilligsters moeders met jonge kinde-
ren ondersteuning bieden in de vorm 
van regelmatige bezoekjes. De aanlei-

ding voor dit project is het relatief grote 

aantal jonge gezinnen in Zoetermeer. 
Overleg over dit project is gaande met 

zorginstanties en de gemeente. 
Op de tekentafel ligt ook een initiatief 

om een werkgroep rouwverwerking van 

de grond te tillen. De Stichting Thuiszorg 

in Zoetermeer heeft al een dergelijk pro-

ject, maar de afdeling kijkt of er moge-

lijkheden voor een eigen project. Zo gaat 
ook Humanitas in een zich snel ontwik-
kelende samenleving van Zoetermeer op 

volle kracht vooruit. 	 0 
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genda 
Vergadering  Hoofdbestuur  Humanitas. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Bart Schenke), telefoon 020 • 523 1100. 

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

Nationale Burendag 1999. Plaats: de Eenhoorn in Amersfoort, aanvang 13.00 uur. Inlichtingen: Nestas Communicatie (Krista 

Haagsma), telefoon 0294 • 494353. 

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

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

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

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

Breed Bestuurlijk Overleg,  waaraan het Hoofdbestuur, districten en werkstichtingen van Humanitas deelnemen. 

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

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

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

Inlichtingen: Humanistisch Verbond (Ruud van Sijl), telefoon 020 • 521 90 00 of Landelijk Bureau Humanitas (Lotte Wouters). 

telefoon 020 • 523 11 00. 

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

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

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

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

(nabij CS) in Utrecht. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Loes Meijer), telefoon 020 523 11 00. 

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

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

Module V van de bestuurderscursus.  Plaats: conferentiehotel Drakenburg in Baarn enhet OKD conferentiecentrum in 

Havelte. Voorheen vond deze laatste cursus plaats in Laag-Zuthem. Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton van den 

Brink), telefoon 020 523 11 00. 

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

telefoon 070 358 42 84. 

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

Algemene Vergadering van Afgevaardigden.  Inlichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Bar t (7,r.liorlke. Marjolein 

Klaasman. telefoon 020 • 523 11 00. 
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Wijzigingen 
Humanisme-diskette 

•

Dit jaar nog verschijnt de tweede 

'druk' van de diskette 'Georgani-

seerd humanisme in Nederland'. Van de 

eerste uitgave hebben alle afdelingen en 

districten in juli een exemplaar ontvan-

gen. Iedereen die op de diskette aan bod 

komt (afdelingen, districten, werkgroe-

pen, werkstichtingen) wordt verzocht 

eventuele onjuistheden of onvolledighe-

den vóór 19 oktober door te geven. De 

tweede 'druk' verschijnt aan het einde van 

het jaar. Inlichtingen: Landelijk Bureau Hu-

manitas (secretariaat of Els Meijers), tele-

foon 020 5231100. 

Nieuws voor kader en bestuurders 

Nieuw adres HSHB 

•
Sinds deze zomer houdt de Humanistische Stichting Huisves-

ting Bejaarden (HSHB) kantoor in het pand van het Humanis-

tisch Verbond aan de Sarphatikade 13 in Amsterdam. Het nieuwe 

postadres is: Postbus 75585, 1070 AN Amsterdam, telefoon 020  • 

423 03 84. Hans Schuurman, de ambtelijk secretaris is doorgaans 

op woensdag op dit adres en telefoonnummer te bereiken. Het tele-

foonnummer van de contribuantenadministratie is: 020  •  423 03 84. 

Praten over de dood 

oio
In 1996 kwamen de hoofdbesturen van 

Humanitas, het Humanistisch Verbond 

en de AWL overeen om landelijk samen te 

werken. Met name de dienstverlening rond 

overlijden is het terrein waar de drie organisa-

ties vanuit de eigen doelstelling hun missies 

uitvoeren. Op dit terrein worden daarom de 

krachten gebundeld en is een aantal activitei-

ten gestart. Eén daarvan is de cursus Praten 

over de dood verrijkt je leven. 

Waarom deze cursus? Het besef groeit dat 

de kwaliteit van ons leven in hoge mate wordt 

bepaald door de keuzen die wij zelf maken bij 

ingrijpende momenten. Ongeneeslijk ziek zijn 

is zo'n ingrijpende fase; sterven is de meest 

ingrijpende gebeurtenis in het leven. Maar 

juist hierover praten en vrij kiezen blijkt moei-

lijk te zijn. De cursus 'Praten over de dood ver-

rijkt je leven' biedt handvatten om de — soms 

onbewuste — barrières te hanteren en te over-

winnen. De dood speelt een rol in het leven 

van iedereen. De cursus is dan ook toeganke-

lijk voor iedereen. 

De cursus omvat zes gespreksbijeenkom-

sten van ongeveer twee uur met maximaal 12 

deelnemers. Het cursusmateriaal is ontwik-

keld door de drie samenwerkende organisa-

ties en gebundeld tot een prettig werkboek. 

Dit boek, een informatiemap én de eigen er-

varingen van de deelnemers, vormen voor el-

ke bijeenkomst de basis van de gesprekken. 

De volgende thema's komen aan bod: 

• het sterven en de dood 

• levensbeschouwingen en de dood 

• terminale zorg/stervensbegeleiding 

• kinderen en de dood 

• uitvaartzorg 

• rouw/rouwbegeleiding/verliesverwerking 

De organisatie van de cursus zal in overleg 

en afstemming met de districten en/of afde-

lingen van de betrokken organisaties gaan 

plaatsvinden. De feitelijke cursusbegeleiding 

komt in handen van vrijwilligers van de drie or-

ganisaties die hiervoor een speciale kader-

training hebben gevolgd. 

Afhankelijk van de vraag wordt de cursus 's 

morgens, 's middags of 's avonds gegeven van- 

af november. De cursusbegeleiders dragen 

zorg voor de locaties en de data van de cursus-

sen. De kosten van de cursus, inclusief werk-

boek, koffie en thee zijn tussen de f 60 en de 

f 100. Deze bijdrage is afhankelijk van de loca-

tie waar de cursus wordt gehouden en of de 

deelnemer wel of niet lid is van één van de drie 

organisaties. Inlichtingen: Humanistisch Ver-

bond (Ruud van Sijl), telefoon 020 521 90 00, 

verenigingssecretariaat AWL, telefoon 020 • 

398 69 86 of Humanitas (Lotte Wouters), 

telefoon 020 523 11 00. 

Penningmeesterscursus 

•

Op dit moment werkt het Landelijk Bu-

reau van Humanitas in samenwerking 

met het lmco, een instituut voor deskundig-

heidsbevordering ten behoeve van vrijwilligers, 

aan de opzet van een penningmeesterscursus. 

Deze cursus is bestemd voor de penningmees-

ters van de afdelingen van Humanitas. De pen-

ningmeesterscursus bestaat uit twee varian-

ten: de eerste cursus is bestemd voor 

startende penningmeesters en een tweede 

voor de meer gevorderden. De eerste cursus 

zal waarschijnlijk in de maand november 

plaatsvinden op een locatie in het midden van 

het land. Onderwerpen die bij deze cursus aan 

de orde komen zijn onder meer de volgende: 

• de dagboeken: tabellarisch/enkelvoudig 

kasboek; 

• balans en resultatenrekening; 

• het grootboek, rekeningschema; 

• begrotingen; 

• verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

van bestuurders; 

• verzekeringen; 

• fondsenwerving en subsidieaanvragen. 

De cursus is praktisch gericht en geënt op 

de procedures en werkwijzen van Humanitas. 

Een cursus bestaat uit twee avonden (of och-

tenden) van elk twee en een half uur. Zodra de 

opzet van de cursus meer vorm heeft gekre-

gen, ontvangen de penningmeesters hierover 

nader bericht. Inlichtingen: Landelijk Bureau 

Humanitas (Paul Biersteker, Jacqueline van 

der Weijst). telefoon 020 523 11 00. 

Nieuwe locatie 
bestuurderscursus 

•

De bestuurderscursus die voorheen in 

conferentiehotel Den Alerdinck in Laag-

Zuthem plaatsvond, wordt voortaan gehouden 

in het ODK Conferentiecentrum in Havelte. In-

lichtingen: Landelijk Bureau Humanitas (Ton 

van den Brink), telefoon (020) 523 11 00. 

De beste buur gekozen 

•

Op maandag 12 oktober organiseren 

Humanitas en Aedes, Vereniging van 

Woningcorporaties het seminar 'De beste 

buur gekozen'. Het seminar is bedoeld om in-

formatie te gevenen inspiratie op te doenvoor 

de Nationale Burendag 1999. Alle lokale or-

ganisatoren van de burendagverkiezingen 

hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

Naast een terugblik op de burendag van 1998 

wordt onder meer het thema van de komende 

burendag (zorg en wonen) uitgewerkt en kun-

nen de genodigden deelnemen aan works-

hops onder leiding van lokale organisatoren 

van de burendagverkiezingen van 1998. Het 

seminar vindt plaats in de Eenhoorn in Amers-

foort en duurt van 13.00 tot 16.30 uur. 

Inlichtingen: Nestas Communicatie (Krista 

Haagsma), telefoon 0294.494353. 
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chismus: De mens is onbekwaam tot enig 
goed en geneigd tot alle kwaad. 
Mijn geloven komt voort uit mijn eigen 
vrije wil. Daarom onderschreef ik de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, die vijftig jaar geleden 
werd vastgesteld. Misschien ben ik dan 
toch wel dogmatisch als ik zeg dat ik 
vooral artikel t als een leidraad zie voor 
mijn geloof: 

Alle mensen worden vrij en gelijk in 
waardigheid geboren. Zij zijn begiftigd met 
verstand en geweten en behoren zich jegens 
elkander in een geest van broederschap te 
gedragen. 

Freek Jollie 
Diemen 

Geloven 
De laatste woorden van mijn vader 
waren niet tot mij gericht maar tot mijn 
zus en de verpleegster. Wij stonden 
samen rond zijn sterfbed toen mijn 
vader zei: 'Dat is Freek hij gelooft niet.' 
Hoe had ik hem dit willen besparen. 
Sterven met de angst dat je hebt ge-
faald want je zoon geloofde niet in 
jouw gereformeerde God. 

Geloof ik niet? Toch wel: in mijzelf en 
in mijn medemensen. Misschien was 
dit ook wel de grondslag waarom ik 
vrijwilligerswerk heb gedaan. Het 
begon in het eerste oorlogsjaar. 
Nieuwsbulletins rondbrengen. Vlug-
schriften die later namen kregen als 
Trouw, Het Parool en de Waarheid. Ik 
had een vaste wijk, vaste abonnees om 
onze krantjes rond te brengen. 

Na de oorlog getrouwd, een huis in 
Bos en Lommerbuurt in Amsterdam en 
daar werd ik lid van de PvdA. Al spoedig 
merkte ik dat ik me daar niet thuis 
voelde. Ik meende dat socialisme alleen 
maar verwezenlijkt kon worden in een 
wereld zonder oorlog. Er was geen 
ruimte meer voor het gebroken geweertje. 
Toen de PSP werd opgericht sloot ik me 
daar bij aan. Naast mijn drukke baan 
bij Hoogovens besteedde ik veel tijd aan 
het werk voor de partij. 

Tijdens de Vietnamoorlog trokken 
wij elke eerste zondag van de maand in 
een stille tocht door Amsterdam. Leden 
van de PSP en de Quakers waren de or-
ganisatoren van deze tochten. Je had 
dan een gevoel van verbondenheid. Die 
zondagen liepen wij niet alleen in Am- 

sterdam. Je wist dat het ook gebeurde 
in andere Europese hoofdsteden en in 
Amerika. 

Mijn laatste vrijwilligersbaan was se-
cretaris van het stichtingsbestuur van 
een humanistisch verzorgingshuis. 
Daar heb ik veel tijd aan besteed. Knok-
ken om het humanistische gedachten-
goed in de humanistische huizen te be-
houden. Ik was verdrietig over de 
teloorgang van de HSHB. De verdwenen 
gelden van de HSHB die bestemd waren 
voor de geestelijke zorg in onze huizen. 

Nu ben ik gestopt met het vrijwilli-
gerswerk. Het is stil geworden in huis. 
Door mijn handicap kom ik nog maar 
weinig buiten. Mijn enige vervoermid-
del is een rolstoel. Ik schrijf nog wel 
brieven in het kader van de Bliksem 
Aktie van Amnesty International. Ver-
der heb ik de zorg voor mijn echtgenote 
die nu 'vaak de weg kwijt is.' Wij zijn al 
meer dan vijftig jaar bij elkaar en als 
het dan wat moeilijker wordt, laat je el-
kaar niet in de steek. 

Mijn vader had zorgen over mijn ge-
loven. Ja pa, het wordt wel steeds moei-
lijker in deze wereld die steeds geweld-
dadiger lijkt te worden. Een wereld 
waarin mensen steeds meer van elkaar 
vervreemden. Mensen worden steeds 
materialistischer. Het gesprek in Paars 
2 gaat meer over geld dan over mede-
menselijkheid. Normen en waarden 

vervagen. 
Maar pa, wanneer wij het geloof in 

onszelf en in onze medemens verliezen 
dan is er geen hoop meer. Het verschil 
tussen jouw geloof en het mijne is dat 
het jouwe een dogmatisch moeten was. 
Weet je nog pa, de Heidelbergse cate- 
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Duizenden vrijwilligers georganiseerd in 80 lokale afdelingen 

werken mee aan een samenleving waarin voor iedereen 

plaats is. Steun, hulp en zorg op basis van gelijkwaardigheid. 

Humanitas-vrijwilligers werken mee aan o.a.: vrijwillige 

thuiszorg, steun bij rouw, home-start (gezinsbegeleiding), 

kindervakantiekampen en vakanties bij gastgezinnen, 

budgetbeheer, maatschappelijke begeleiding voor 

vluchtelingen. 

Doet u mee? 
*".72"4114- "JE 

Informatie 
Humanitas, telefoon 020.5231100 
fax 020.6227367, email info@lb.humanitas.nl  
bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 

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

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

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door het 
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond strijdt 
voor een humane, tolerante samenleving. Vraag gerust 
meer informatie, telefonisch op nummer (020) 521 90 00 
of met de onderstaande bon. 
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