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NIEUW GEZINSHUIS. Aan de 
opening van het (tweede) gezins-
huis op 15 maart j.l. in Lelystad, 
kwamen veel cadeaus te pas. (zie 
foto boven en pagina 7) 

LAATSTE WOORD. In dit nummer van Van Mens tot Mens het laatste 
woord over de Sterrenshow, die 14 miljoen gulden opbracht, waarmee 
een goede financiële basis werd gelegd voor nieuwe activiteiten. (pag. 3) 

WONEN EN OUDEREN. De Landelijke projektgroep Over Wonen van 
Ouderen gesproken, wil dat ouderen de kans krijgen om zelf mee te 
denken over hóe ze willen wonen. Hoe? Dat leest u op pag. 4 en 5. 

BOTSWANA. Kim Snoeijing reisde in het kader van het Hivos Project 
Partner Plan naar Botswana. Dat betekende gèèn vakantiereisje, maar 
een paar weken hard werken! (pag. 8 en 9) 

HUMANITAS/VARAIIULP geeft antwoord op pag. 11 en natuurlijk 
”oude bekenden" : JOT (pag. 13), Afdelingen en Gewesten (pag. 15), 
Kort van Stof (pag. 14) en de Meningen op pag. 2. 
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”OPA" 
Soms kun-!''je er echt de pest over in 
krijgen. Ine volle tram word je opzij 
gesmeten en een vervelende rot-stem 
weet niks beters te zeggen dan „Mot je 
maar uitkijken, Opa!" Nou, daar moet 
je 't dan maar mee doen . . . met dat 
honende „Opa". 
Die ergernis . . . Zouden we op onze 
ouwe dag soms een beetje verzuren? 
Een hele tijd heb ik dat écht gedacht, 
tot een bezoek aan Amsterdam me iets 
heel anders leerde. Zo'n familiaire beti-
teling door een wildvreemde is op zich 
absoluut niet belangrijk. Het hóéft niet 
rot te zijn. Maar dat zit 'm dan wel 
helemaal in de tóón waarop het gezegd 
wordt. Lees maar 's verder. 
Eens in de zoveel tijd moet ik naar Am-sterdam en wat er zo'n dag ook gebeurt, 
ik móét dan even naar de markt in de 
Albert Cuypstraat, een heerlijk stukje 
Mokum met hard werkende, openhar-
tige mensen, die precies zeggen wat ze 
voor de mond komt. 
Ik koop een grote zak „van sap barsten-
de" sinaasappelen. De koopman, een 
knaap met een werkelijk fantastische 
snor, neemt me even op. „Ik zal je 's wat 
zeggen, Opa. Ik zal voor Oma wat fijns 
uitzoeken!" En als hij de zak overhan- 

digt, is het nog eens: „Alsjeblieft, Opa". 
Zijn stem is een en al hartelijkheid en 
oprechtheid. Zoals ik al zei: 't is de tóón 
die het 'm doet. 
Ik stop voor een kraam stampvol roze, 
héél zachtroze rozen. Mijn dochter zal 
ze prachtig vinden, dus ik néém een 
bos. Wat? Ik neem er drie - da's nog 
voordelig ook. 
Belast en beladen sta ik weer bij een 
tramhalte. Twee jonge kerels willen 
een geintje uithalen. Grijnzend zegt er 
een: „Zo Opa, jij hebt zeker wat goed te 
maken, hahaha!" 
Weer is het de toon die 't hem doet . . . 
een rot-toon, om op te schieten! Zou je 
ze niet . . . 
Maar opééns - als een genade van bo-
ven - een ingeving. Vooral niet sjache-
rijnig of 'rot doen. Speel het anders. 

„Schei uit," zeg ik tegen die vervelende 
knul. „Als ik aan goedmaken mot be-
ginnen dan zullen ze in Alkmaar en 
Hillegom overuren moeten maken." 
Verrast kijken die twee kerels op. Je 
ziet hoe ze 't verwerken. En opeens 
breekt er een glimlach door en die vent 
van daarnet zegt: „Die is goed. Die is 
verdomd goed!" 
Lijn 24 komt; die moeten ze hebben. 
Maar op de treeplank staande, draait-
ie zich nog even om, tikt aan z'n pet en 
groet hartelijk: ,,Opa!" 
En nu klinkt het helemddl niet rot. Het 
is geméénd - zo eerlijk als goud, en het 
maakt mijn dag goed. Die Fransen zijn 
niet gek als ze zeggen: C'est le ton qui 
fait la musique. 
Nou, déze Ton weet dat nou! 

Ton van Beers 
Den Helder 

1-hdp gevraagd 
De Landelijke Vereniging van Oppas- 
centrales voor Gehandicapten (LVOG) 
organiseert ook in  1985 het vakan- 

Op deze pagina ruimen wij graag ruim-
te in voor de mening van onze lezers. 
Dat betekent niet, dat wij die altijd on- 
derschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij 
ons het recht voorbehouden die in te 
kortten- blijft geheel voor rekening van 
de inzenders.  

tiehulp-projekt voor alle gehandi-
capten. 
Het doel van dit projekt is om tijdens 
alle vakanties voor kortere of langere 
tijd in een situatie waar een gehandi-
capte verblijft, hulp te bieden door 
middel van het inzetten van een vrij-
williger/ster, van 18 jaar of ouder. 
De hulp wordt gegeven bij de gehandi-
capte in huis óf op het vakantie-adres, 
gedurende 1-3 weken. De verzorgers/ 
sters blijven zelf verantwoordelijk en 
houden bij de verzorging van de gehan-
dicapte de leiding. 
Van de vrijwilligers/sters wordt geen 
ervaring gevraagd, wel de wil om de 
handen uit de mouwen te steken: zij 
zijn verzekerd, ontvangen een onkos-
tenvergoeding van f 35,— per week en 
een reiskostenvergoeding. 

Landelijke Vereniging van Oppascen-
trales (LVOG) 
Postbus 261 - 7900 AG Hoogeveen 
Tel. 05280 - 7 35 77. 

Te gek 
Het wordt hoe langer hoe gekker wat 
de leeftijd betreft: Zoetemelk en Kui-
per worden als een stel bejaarden afge-
schilderd, die ondanks hun zeer lióge 
leeftijd (het gaat om dertigers) nog 
kunnen winnen ook; tijdens roeiwed-
strijden op de Amstel „wint een ouwe 
hap" (die zeker de 40 niet gepasseerd 
zal zijn) en bij het voetballen dito met 
een sterretje: dddr schitteren ook nog 
steeds een paar „ouwetjes" uit een grijs 
verleden. 't Komt nog zo ver dat alleen 
prestaties in de luier niet onder de cate-
gorie ouwetjes vallen.. . 
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Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd te Amsterdam, een som groot 
	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 11% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de Successiewet 1956, ter-
wijl voor 1984 voor schenkingen een 
bedrag van f 6.199,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erf-
stellingen een bedrag van f 12.397,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze 
bedragen worden jaarlijks geïn-
dexeerd). Boven de vastgestelde bedra-
gen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58.2000 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11,581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 

R. H. 
Den Haag 
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Sterrenshow VARA-Humanitas 
was succesvol! 
De Sterrenshows — elf in getal —
zijn voorbij. Humanitas kan te-
rugblikken op een turbulente 
periode die veel gevraagd heeft 
van bestuur en medewerkers, 
maár die is niet voor niets ge-
weest, want de actie is een suc-
ces geworden. 

Toen wij medio 1984 de doelstellingen 
formuleerden, waaraan de actie zou 
moeten voldoen, wisten wij uiteraard 
niet of ze haalbaar zouden zijn. We wil-
den bereiken 
— dat er een goede financiële basis ge-
legd zou worden voor de bestaande ac-
tiviteiten van de vereniging en dat er 
tevens voldoende mogelijkheden zou-
den komen om nieuwe activiteiten bin-
nen de vereniging van de grond te 
krijgen. 
— we wilden ook dat „Humanitas" een 
begrip zou worden in de Nederlandse 
samenleving en bekendheid zou krij-
gen als een goedwerkende vereniging 
met een breed scala aan activiteiten op 
het terrein van het welzijnswerk. 

Dat doel is bereikt. Daarnaast hebben 
we bijna veertien miljoen gulden netto 
uit de actie beschikbaar gekregen. 
Hierdoor kan het bestaande werk 
voortgezet worden terwijl we boven-
dien in staat zijn om veel initiatieven 
voor nieuwe activiteiten te honoreren. 
Wij denken daarbij vooral aan activi-
teiten die door middel van een goede 
financiële injectie van start kunnen 
gaan. Wij zullen hiervan regelmatig 
verslag uitbrengen  in Van Mens tot 
Mens. 
Natuurlijk betekent het ook dat door 
een verbreding van de activiteiten de 
zorg voor een regelmatige fondswer-
ving noodzakelijk blijft. Wij hopen dan 
ook dat de fondswerving bij allen bin-
nen de vereniging als belangrijk aan-
dachtspunt blijft bestaan. Hetzelfde 
geldt t.a.v. de noodzaak om voort te 
bouwen op de bekendheid die Humani-
tas nu geniet. Blijvende aandacht dus 
voor de activiteiten van de vereniging 
in de pers en voor de ledenwerving van 
de vereniging. De basis is gelegd! Van-
uit het centraal bureau zullen we de 
activiteiten op dit terrein zoveel moge-
lijk ondersteunen; maar wij verwach-
ten ook dat onze afdelingen de kansen 
zullen benutten om plaatselijk c.q. re-
gionaal de vereniging niet alleen her-
kenbaar te houden, maar ook verder uit 
te bouwen. 
Wij kijken met grote tevredenheid op 
deze actie terug. Want ondanks tegen-
slagen, onverwachte gebeurtenissen, 
onbekendheid met de effecten die met 
„massa-acties" gepaard gaan hebben 
wij ervaren dat het werken met ver- 

schillende groepen van mensen en or-
ganisaties, die er evenals wij van door-
drongen waren, dat de actie moést sla-
gen, hartverwarmend was. Boven-
dien . . . hebben wij er veel van geleerd 
en wij hopen die ervaringen dan ook in 
de toekomst te kunnen gebruiken bij 
eventuele vervolgacties. 
De samenwerking tussen  Humanitas 
en de Vara is bijzonder goed bevallen. 
Natuurlijk zijn er tijdens de actie ook 
vervelende dingen  gebeurd; zijn er 
mensen geweest, die andere  verwach- 

tingen hadden. Wij hebben afgespro-
ken, dat wij alle ervaringen, zowel po-
sitieve als negatieve, zullen verzamelen 
om daarmee in de toekomst rekening te 
houden. 
Wij stellen het daarom zeer op prijs als 
u uw mening over en uw ervaringen 
rondom de Sterrenshow, aan ons ken-
baar wilt maken. 

Wilko Post 
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De landelijke besturen van de Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), 
Humanitas, het Humanistisch Verbond, de 
Vrije Gedachte en van de Humanistische 
Stichting Huisvesting van Bejaarden 
(HSHB) willen dat hun leden (en wat de 
HSHB betreft de contribuanten) de kans 
krijgen om zich te bemoeien met de woon- en 
leefsituatie in hun eigen woonplaats. 
Woordvoerders van deze vijf organisaties 
hebben nu de „Landelijke Projektgroep Over 
Wonen van Ouderen Gesproken" gevormd, 

die de opdracht kreeg om ouderen, die dit 
willen, met hulpmiddelen en suggesties te 
ondersteunen bij het verkrijgen van die 
invloed in de eigen woonplaats. 
Omdat dit emancipatieprojekt betrekkelijk 
nieuw is, wil de landelijke projektgroep haar 
ideëen in een aantal plaatsen gaan uittesten. 

Belangstellende leden kunnen in bijgaand 
artikel alvast kennis maken met de „over-
peinzingen en bedoelingen van Over wonen 
van Ouderen gesproken." 

Over wonen van ouderen gesproken 
ZE zeggen dat je oude bomen niet moet verplanten. Vroeger zeiden 
ZE, dat oudere mensen het beste af waren in een verzorgingste-
huis. Daar waren ze niet meer afhankelijk van de kinderen, ze 
hadden hun natje en droogje en ze hoefden niet meer af te wachten 
of er wel hulp kwam. Láter zeiden ZE, dat zo'n tehuis eigenlijk een 
opbergplaats was; een noodoplossing voor mensen die niet meer 
op hun medemensen kunnen rekenen. En tegenwoordig zeggen ZE 
ronduit, dat ouderen zolang het enigszins kan, zelfstandig moeten 
blijven wonen. 
En als het niet meer gaat, raden ZE aan: laat u in elk geval niet 
opeenhopen met andere ouderen in een serviceflat of zoiets: een 
bejaardenwoning tussen jongere mensen is veel beter. 
ZE zeggen de ene keer dit en de andere keer dat. Klaarblijkelijk 
hebben „ZE" het voor het zeggen. ZE: ambtenaren, welzijnswer-
kers, bouwers, ministers, architecten, wetenschappers. 

Toen anderen zeiden „het verzorgings-
tehuis, dat is het", meldden de ouderen 
zich massaal voor het verzorgingste-
huis. Toen die anderen zeiden „een ser-
viceflat is ideaal", liet een legioen ou-
deren zich inschrijven voor een servi-
ceflat. Nu anderen zeggen „ouderen 
moeten zelfstandig blijven wonen", 
vinden ze dat ook. 
Toch is het onwaarschijnlijk, dat oude-
ren geen eigen mening zouden hebben 
of de zaak van het wonen niet belang-
rijk zouden vinden. Voor de meeste 
mensen wordt — naarmate ze ouder 
worden — wonen immers steeds belang-
rijker omdat ze dan minder de hort op-
gaan. En zouden ze dan geen eigen me-
ning hebben over de manier waarop ze 
wonen? 

Soms vraag je je af, waarom ouderen zo 
weinig terugzeggen: bijna iedereen die 
zich met de huisvesting van ouderen 
bezighoudt beweert tegenwoordig: dat 
je er niet achter komt, wat ouderen zelf 
willen. De meesten weten niet eens wat  

er zo al mogelijk is. Laat staan, dat ze 
met nieuwe ideeën komen. Als je pro-
beert te onderzoeken wat de échte wen-
sen van ouderen zijn op woongebied, 
krijg je gewoon de dingen te horen die 
ánderen voor hen bedacht hebben. 

Niet mopperen! 
Er is veel onderzoek gedaan naar 
woonomstandigheden van ouderen en 
hieruit bleek dat ouderen er een beetje 
bekaaid afkomen in vergelijking met 
anderen. Niettemin staat vast dat ou-
deren veel tevredener zijn met hun 
woonsituatie dan die anderen. Hoe valt 
dat met elkaar te rijmen? 

Een man die erg veel onderzoek op dit 
gebied gedaan heeft, H. Priemus, zegt: 
„Dat komt omdat ouderen van zichzelf 
niet mogen mopperen. Ze hebben nog 
wel wat anders meegemaakt en ze ver-
gelijken hun omstandigheden van nu 
met wat ze vroeger gezien hebben." 
Dus kunnen beleidsmakers en bouwers 
hun gang gaan . . . Echter op twee 
voorwaarden. 
De eerste is dat ze niet te ver vooruit 
willen kijken, want het beeld van „het 
tevreden oudje" veroudert snel. Nu al 
vinden veel ouderen dat ze evenveel 
rechten hebben als anderen. Bovendien 
word je tegenwoordig reeds vanaf on-
geveer je vijftigste tot de ouderen gere-
kend; en wie nu vijftig is, begon zich 
een eigen mening te vormen toen de 
welvaartsstaat opkwam. Dat belooft 
nog wat. Opstand? Leegstand? 
De tweede voorwaarde is minder zake-
lijk gekleurd. 
Ouderen houden om nog andere rede- 

'e
cyr jedaw, wel , 

r2 hond houden 
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nen hun mond: ze zijn niet gewend, dat 
anderen écht willen horen wat zij er 
zelf van vinden. Ze zijn niet opgewas-
sen tegen het koeterwaals van de ge-
leerde heren en ze hebben weinig ver-
trouwen in eigen gevoel en inzicht. Wie 
daar niet zwaar aantilt, kan voorlopig 
nog zijn gang gaan. 

Het woord is aan de ouderen 
De Landelijke Projektgroep tilt er wel 
zwaar aan en wil de leden (50 jaar en 
ouder) van ANBO, Humanitas, Huma-
nistisch Verbond, Vrije Gedachte en 
contribuanten van de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting Bejaarden 
helpen om in de eigen woonplaats in-
vloed te krijgen op alles wat met wonen 
van ouderen heeft te maken. 
Op verschillende plaatsen in ons land 
hebben ouderen elkaar al gevonden, 
bijvoorbeeld in de wens om een woon-
groep te beginnen. Maar— waar nodig --
wil de Projektgroep graag hulp bieden 
om medestanders tot elkaar te brengen 
en ideëen te helpen realiseren. 
Het gaat er niet om „een zoveelste rap-
port samen te stellen over dit onder-
werp", maar om daadwerkelijk hulp te 
bieden. Op de vraag: hóe belangstel-
lende ouderen invloed kunnen verkrij-
gen, raadt de Projektgroep aan eerst 
onderstaande drie vragen te beant-
woorden: 
— Wat vindt u zelf van wat er allemaal 
te koop is op het gebied van huisvesting 
voor ouderen? 

goed te laten wonen. Vanuit de eigen 
woonervaringen kan een en ander wor-
den beoordeeld. 

Weten wat je wilt 
De Projektgroep gaat er van uit, dat 
ouderen die de cursus gevolgd hebben, 
vermoedelijk scherper zicht hebben 
gekregen op de manier van wonen, die 
hen het meeste aantrekt en dat ze zeer 
waarschijnlijk in de groep mensen heb-
ben ontdekt die in dezelfde richting 
denken. Met deze mensen kunnen zij 
zich dan verder gaan verdiepen in de 
manier van wonen die hun voorkeur 
heeft. De Projektgroep wil hierbij hel-
pen met informatie of op andere wijze. 

Willen wat je weet 
Ouderen die samen met anderen tot de 
conclusie zijn gekomen wat er moet ge-
beuren of veranderen, krijgen het ad-
vies: „niet te gaan zitten wachten op 
een wonder". Nee . . . want de beruchte 
'instanties' moeten ervaren dat de ou-
deren echt willen wat ze nu weten. 
Vanzelfsprekend kunnen de initia-
tiefnemers ook in dit geval op hulp van 
de Projektgroep rekenen. 

Hard aan 't werk 
De landelijke projektgroep is met in-
schakeling van velen hard aan het werk 
om een plan te maken hoe zoiets plaat-
selijk kan worden aangepakt en met 
het vervaardigen van informatiemate-
riaal. In de loop van dit jaar moet beke-
ken worden of dat plan goed in elkaar 
zit en of het materiaal geschikt is. 
Met deze degelijke voorbereiding 
hoopt de Projektgroep klaar te staan op 
het moment dat er vanuit het land een 
beroep op haar wordt gedaan. Ten slot-
te heeft de Projektgroep er behoefte 
aan onze lezers reeds nu deelgenoot te 
maken van alle bedrijvigheid achter de 
schermen! 

■ 

— Wat wilt u nu zelf precies? 
— Hoe denkt u dit te kunnen bereiken? 

Kennis is macht 
Omdat kennis macht betekent werkt de 
Projektgroep aan een korte wooncur-
sus voor ouderen, waarin beknopt en 
helder aan de orde komt wat er overal 
in het land gedaan wordt om ouderen 
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HOE OUÓ BENT U 
- verslag van een congresdag - 

Op maandag 11 februari j.l. werd in gebouw Paradiso aan de 
Amsterdamse Weteringschans een congres „Hoe oud bent U" 
gehouden over leeftijd, leeftijdsdiscriminatie en de oorlog tussen 
jong en oud, waartoe de Nederlandse Federatie voor Bejaardenbe-
leid, Humanitas, Jong Oud Trust, medewerkers van Paradiso en 
het ideële adviesbureau Cenario, het initiatief hadden genomen. 
Deze bijeenkomst achten wij belangrijk genoeg om hiervan (als-
nog) in 't kort verslag te doen. 

• 

o ,uienden projekten voor lichamelijk 
gehandicapten werden mogelijk 

• 

De bedoeling van deze dag, aldus con- 
gresvoorzitter Hans Onno van den 
Berg, is „gezamenlijk hardop denken 
over een aangenomen psychologische 
afstand tussen jonge en oude mensen. 
Howel ze in dezelfde tijd leven mag 
verondersteld worden dat ze weinig 
van elkaar moeten hebben. Máar is dat 
waar of niet waar? En wat moeten we 
denken van de aanwijsbare jong en oud 
subculturen, de geringschattendheid 
van jong tegenover oud en het misprij-
zende en angstige van oud tegenover 
jong? De hamvraag hierbij is of er niet 
talloze misverstanden leven, gebaseerd 
op vaak gehoorde vernietigende oorde-
len die men ten opzichte van elkaar 
heeft. De congresvoorbereidingsgroep, 
zei de heer Van den Berg, had hierop 
gèèn pasklaar antwoord, maar hij 
hoopte dat deze bijeenkomst meer licht 
in het duister zou brengen en óók dat 
hij bij het passeren van "de 60" op meer 
eerbied van jongere generatie zou mo-
gen rekenen, dan deze nu voor ouderen 
kan opbrengen. 
Wat daarna volgde was „uit het leven 
gegrepen" van de Amsterdamse tram-
bestuurder J. Beekman, die nogal wis-
selende ervaringen had opgedaan wat de leeftijd betreft. Hij vertelde dat veel 
jeugdigen weinig geïmponeerd zijn 
door de hogere leeftijd. Als vanwege 
die leeftijd een claim wordt gedaan op 
een zitplaats voeren ze argumenten aan 
als: „Ik heb óók betaald voor mijn 
kaartje" en „ik moet naar school, u 
heeft toch niets te doen." Gelukkig 
staat daar tegenover dat ook heel wat 
jongelui als vanzelfsprekend voor ou-
deren opstaan . . . Máár hij merkte 
hierbij op, dat iedere oudere daar dan 
weer geen gebruik van wilde maken. 

De bekende tehuisdirectrice J. Beckers 
uit Abtswoude wees op de normver-
schillen tussen jong en oud, die af en 
toe tot misverstanden in irritaties kun-
nen leiden tussen ouderen en jong ver-
zorgend personeel. Maar zelden, aldus 
mevrouw Becker, is er sprake van 
openlijke vijandigheid tussen de gene-
raties; veeleer gaat het om tijdelijke 
verwarring. 

Milde confrontatie 
De eerste inleider, de Amsterdamse 
hoogleraar sociale geografie R. Engels-
dorp-Gastelaars, hield vervolgens een 
helder exposé over Wat hij „milde con-
frontatie„ noemde. Dat mensen van 
verschillende generaties in een aantal 
opzichten langs elkaar heen leven, 
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heeft te maken met enerzijds andere, 
dikwijls sterk met de levensfase ver-
bonden, behoeften en anderzijds met 
verschillen in norm- en waarde opvat-
tingen. Een en ander krijgt zijn weer-
slag in een woonomgeving. 
Als voorbeeld noemde hij het winkel-
bestand, dat geneigd is zich aan te pas-
sen aan nieuwkomers (doorgaans van 
jongere leeftijd) waardoor de zitten-
blijvers (doorgaans ouderen) ontheemd 
raken in hun tot dan vertrouwde omge-
ving. Ouderen gaan als gevolg hiervan 
een verhuisgedrag vertonen. Hiervoor 
zijn echter ook nog andere oorzaken 
aan te wijzen, t.w. : het wegvallen van 
de woon-werk relatie en het dalend in-
komen. In het bijzonder de groep 55 
plussers is, vooral in de randstedelijke 
gebieden, een mobiele categorie aan 
het worden. Ouderen voelen zich niet 
meer thuis bij jongeren, omdat de om-
gangs-_ en gedragscoden te veel ver-
schillen. In dit verband noemde hij een 
andere manier van eten en dus van in-
kopen (de groenteman verkoopt auber-
gine'(, artisjokken, cusus etc.) en „het 
ontbreken van vitrage" is onoverkome-
lijk als je van mening bent dat alleen 
raamvitrage een ordelijke en nette in-
druk geeft . . . Dit soort problemen 
noemde prof. Engelsdorp milde con-
frontatie. 
Daarna sprak de emeritus-hoogleraar 
P. Thoenes over de ontwaarding van 
oud; over beeldvorming en de afkeer 
van oud; over aan leeftijd verbonden 
macht en onmacht. 

Oud: het einde . . . 
Na de lunchpauze werd de uit Amerika 
geïmporteerde film gedraaid: „Gro- 

wing older together": een optimistisch 
verhaal over geslaagd ouder-worden 
met een boodschap voor de jeugd: 
waarom bang voor ouder worden? Met 
energie en inzet ligt er voor iedereen 
een positieve ouderdom in het ver-
schiet . . . 
Dhr. H. Schroots, wetenschappelijk 
medewerker van het Nederlands Insti-
tuut voor preventieve geneeskunde 
maakte snel duidelijk, dat gezond ou-
der-worden veel weg heeft van een 
contradictio in terminis. Ouder worden 
gaat wel degelijk met lichamelijke ach-
teruitgang gepaard. Maar de eigen 
houding van mensen is daarbij van het 
grootste belang. Hoe gezond je bent, 
hangt sterk samen met hoe gezond je je 
voelt of wilt voelen. 
Over het spanningsveld tussen de gene-
raties merkte Schroots op: „Onmisken-
baar speelt de angst voor het eindige 
bestaan hierbij een essentiële rol. Voor 
de jeugd weerspiegelt ouderdom die 
eindigheid. Het levert huivering op en 
een zekere afkeer van oud. Wanneer dit 
gevoel dan bovendien maatschappelijk 
bevestigd wordt in het genadeloos af-
schrijven van ouderen, denk bijvoor-
beeld aan het arbeidsmarktgebeuren, 
ontstaat er een soort legitimering voor 
het verafschuwen van alles dat oud is. 

Angst en maatschappelijke legitime-
ring vormen een tweedrank die gevaar-
lijker is dan een molotovcoctail. Zijn 
even simpele als problematische oplos-
sing was, dat jonge en oude mensen 
zich ten opzichte van elkaar moeten 
openstellen. 
De publicist H. Hofland zorgde voor 
een weinig opbeurend slotbetoog. Wel-
iswaar vol wrange humor gebracht, 
maar ouder worden is geen lolletje en 
vijandigheid tussen de generaties lijkt 
tot het onvermijdelijke te behoren. 
De dag werd besloten met eenpanel-
discussie en aan het eind van de dag 
was in ieder geval duidelijk geworden 
dat er in onze tijd onmiskenbaar span-
ning optreedt tussen jong en oud. Het 
gewicht en de betekenis hiervan wor-
den evewel nogal verschillend inge-
schat. En tegelijkertijd leeft de vurige 
wens dat jong en oud niet langer langs 
elkaar heen leven. 

Michael Kerkhof. 
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. . aandacht voor 
de sprekers. . . (foto boven) 

. . sleutel ging van hand 
tot hand. . . (foto onder) 

Op vrijdag 15 maart j.l. werd 
onder veel belangstelling in Le-
lystad een (tweede) gezinshuis 
geopend, waartoe de  Stichting 
Gezinsbuizen Iftumanitas het 
initiatief nam. Nadat de  bezoe-
kers alle gelegenheid hadden 
gekregen om het moderne ge-
zellige huis van 
der" te bekijken, 

,,hoven tot on-
was het tijd 

voor het officiële gedeelte, w.o.: 
het (symbolisch) overhandigen 
van de sleutel. 
Aan de totstandkoming van dit 

hu' 

van hand tot hand piing om 

pasiselnvvaale d kwamenvele s
at d

t
e
a ratis e  te 

sleutel 
ten-

slotte bij „de ondert;" terecht te 
komen o 

De heer J. van Lieshout wees vanuit 
zijn ervaring van gezinshuisvader en 
als eerste spreker op het nut van ge-
zinshuizen, waarbij vooral de klein-
schaligheid en het blijvend kontakt 
met de geplaatste kinderen hem erg 
heeft aangesproken. 
De heer R. J. van Sijl, humanistisch 
geestelijk raadswerker, gaf vervolgens 
een uiteenzetting over wat er moet 
worden verstaan onder opvoeding in 
een humanistische omgeving. Hij be-
nadrukte hierbij „dat opvoeding niet 
waardenvrij kan en mag zijn." 
En tenslotte waren er veel cadeaus, 
waaronder een complete kampeeruit-
rusting, inclusief een aanhangwagen.  
Met de zomer voor de deur een zeer 
welkom geschenk, dat Aad van Oosten 
namens het hoofdbestuur van Hurnani-
tas aanbood. 

E 
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VOOR HIVOS PPP NAAR BOTSWANA 
AFRIKA 

„Samen blijven wij overeind" 
Vorig jaar november brachten An Joustra en Kim Snoeijing 
in het kader van het Hivos Project Partner Plan een bezoek 
aan het mede door HIVOS gefinancierde projekten van de 
Mahalapye Development Trust (M.D.T.) in Botswana in 
zuidelijk Afrika. Dit land dat ongeveer vijftien maal groter is 
dan Nederland, telt nauwelijks een miljoen inwoners. De 
M.D.T. wil als particuliere organisatie de sociaal economi-
sche ontwikkeling van de 23.000 inwoners van Mahalapye, 
via onderwijs-, gezondheidszorg-, landbouw- en werkgele-
genheidsprogramma's bevorderen. 
An Joustra en Kim Snoeijing die door Hivos-medewerkster 
Gera Breebaart werden vergezeld, woonden een paar weken 
in een eenvoudig huis temidden van de plattelandsbevolking. 
Zo'n bezoek is allerminst een vakantiereis: in die paar weken 
maakten zij kennis met de bevolking van Mahalapye, die 
over een oppervlakte van 11 x 11 km verspreid woont; ze 
bezochten de diverse projekten, spraken met veel mensen en 
hielden dagelijks een dagboek bij. Want de deelneemsters 
zijn verplicht de opgedane kennis en ervaringen via leziingen 
en interviews „wereldkundig" te maken. 
Over die reis hadden wij een interview met Kim Snoeijing die 
in Ten Hoed in Noord Groningen woont. 

Kim Snoeijing (33) heeft een halve baan als secretaresse bij het 
Arctisch Centrum, een onderzoekinstituut van de Groningse uni-
versiteit. Vandaar dat op tafel opengeslagen studieboeken liggen, 
ze studeert Scandinavische talen met Noors als hoofdvak. „Dat 
heb ik nodig in mijn baan," zegt Kim. 
Het instituut houdt zich in het bijzonder bezig met het leven van 
de 17de eeuwse walvisvaarders en medewerkers van het instituut 
verrichtten hiervoor onderzoek op Spitsbergen en naar ze hopen 
in de toekomst ook op Groenland. Kim: „Het noorden fascineert 
me heel erg; ik ben verschillende keren in Lapland geweest en 
misschien ga ik eens een keer meer naar Spitsbergen" . . .". 

gehad met Hivos-mensen en ik heb 
toen maar gelijk gezegd dat ik de uit-
slag graag zou willen weten vddr ons 
vertrek naar Noorwegen. Misschien 
wel een beetje brutaal, maar ik dacht 
die onzekerheid gaat mijn hele vakan-
tie bederven. En één dag voor de va-
kantie hoorde ik dat ik één van de twee 
was! Geweldig hè. Natuurlijk is dat 
toen niet meer uit mijn gedachten ge-
weest . . . maar ná Noorwegen begon 
het pas allemaal écht. Ik kreeg een mi-
ni-cursus interviewtechniek, ik kreeg 
de nodige inentingen en ik verdiepte 
me in de ontwikkelingsproblematiek." 
Wat Botswana betreft zou ze later in 
haar (uitstekende) dagboek ondermeer 
schrijven: 
„Van de groepstuin leven vijfgezinnen, 
die ervan eten en verkopen. Op het ter-
rein staan vijf watertanks, die echter 

BOTSWANA 
niet gelijk gebruikt kunnen worden, 
omdat er maar één pomp is. Het water 
is erg vies, maar de tuinen doen het 
uitstekend. De verkoop is echter moei-
lijk want: een mand Botswaanse toma-
ten kost: P(ula) 3,50, terwijl een mand 
uit Zuid Afrika geïmporteerde tomaten 
één pula (ca. f 2,50) minder kost. Daar 
is natuurlijk niet tegen te vechten, 
Want wat koop je als arme sloeber, als 
je bijna geen geld hebt? . . ." 
De watervoorziening is voor de hele be-
volking een probleem, want „Naar het 
zuiden en westen van het dorp toe moet 
de plaatselijke bevolking wel erg ver 
lopen om water te halen. Daar zijn geen 
watervoorzieningen voor de mensen." 

In1~1111115~1 

Geen luxe 
Kim zou op de heenreis al ervaren dat 
het niet om een „vakantiereisje" 
ging . . . 
Ze vlogen met een DC10 naar Johan-
nesburg, waar een „gammele" Dacota 
3 klaar stond om hen naar Gaborone. 
de hoofdstad van Botswana te vliegen. 
Kim: „We werden opgewacht door 
Oreeditse, die ons was toegewezen als 
tolk en chauffeur. In een open truck 
bracht hij ons naar de plaats van be-
stemming en waar we helemaal niet op 

Hoe kwam zij er dan toe om bij Hivos te 
solliciteren voor een reis naar Afrika, 
zoiets totaal anders? 
Kim: „In de eerste plaats steunen wij al 
jaren het werk van Hivos en mijn man —
hij is scheikundeleraar — heeft een tijd-
je les gegeven in Zambia. In mijn baan 
hoor ik dus veel over het hoge noorden 
en van mijn man over Afrika. Ik heb 
vaak gedacht: dáár zou ik ook wel eens 
naar toe willen. Vandaar dat ik me op-
gaf voor het Project Partner Plan. Ik 
ontving een formulier voor Botswana, 
maar ik hoorde toen een hele tijd niets 
en ik dacht al dat ik die reis wel kon 
vergeten. Maar toen werd ik vijf dagen 
vóór onze vakantie naar Noorwegen, 
ineens uitgenodigd naar Den Haag te 
komen voor een sollicitatiegesprek, sa-
men met zes anderen. 
We hebben een heel uitvoerig gesprek 
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Na het bezoek: samen op de kiek. 

gerekend hadden: we stierven onder-
weg van de kou! Oreeditse reed zo'n 
100 km per uur en je vangt natuurlijk 
veel wind op zo'n open truck. We kwa-
men zaterdag in Mahalapye aan en 
's maandags hadden wij ons eerste 
werkbezoek." 

Eerste indruk 
Ze herinnert zich haar eerste indruk: 
„Ik dacht die armoe valt hier best mee; 
de mensen zijn goed gekleed en zien er 
goed gevoed uit. Maar dan ontdek je de 
verborgen armoe . . ." 
In haar dagboek schreef ze over een 
ziekenbezoek: 
„Een jonge vrouw zit op de grond een of 
andere vieze smurrie te eten; de kin-
dertjes zien er ondervoed en zeer sme-
rig uit. 
Verder bezoeken we een oude man met 
tbc die verwezen op een krukje wat zit 
te eten èn een zeer smerig erf met on-
noemelijk veel vuile kinderen. We be-
zoeken ook een oude vrouw die borst-
kanker had en bij wie een borst is afge-
zet. Die vrouw, gehuld in vodden, ligt 
op de grond op vuil „beddegoed". Ze 
haalt een vuil doekje van de wond en 
wat we dan zien is onbeschrijflijk; een 
enorme open wond. De vrouw heeft 
pijn en ligt hier gewoon langzaam dood 
te gaan." 
Kim: „Je doet zulke schokkende erva-
ringen op, want bij die oude vrouw lag 
wel een stapeltje schone dekens op ta-
fel en je vraagt je verbijsterd af, waar-
om zo'n zieke vrouw dan tussen de vod-
den ligt. Maar naast allerlei negatieve 
ervaringen maak je ook dingen mee, die 
je helemaal blij maken. De mensen zijn 
doodarm, hebben vaak nauwelijks iets 
anders te eten dan een soort maispap, 
ze werken hard maar ze zijn geweldig 
vrolijk. Ze willen graag de handen uit  

de mouwen steken om iets meer te be-
reiken. Dat vind ik zo fantastisch: die 
ervaring hebben we bij alle projecten 
opgedaan. De moeilijkheden die de 
mensen moeten overwinnen zijn zo tal-
rijk: de watervoorziening is vaak een 
probleem, even als het transport waar-
door mensen niet eens naar het zieken-
huis vervoerd kunnen worden. Soms 
denk je ook bij jezelf: kan dat nou niet 
anders? Het onderwijs is bijvoorbeeld 
gratis, maar de kinderen zijn verplicht 
om een schooluniform te dragen. Veel 
ouders hebben daar geen geld voor en 
dus blijven de kinderen thuis. Als je 
daar over praat luidt het antwoord: die 
schooluniformen zijn erg goed, als de 
kinderen gelijk gekleed gaan, zie je niet 
meer of ze uit een arm of een rijk gezin 
komen. Aan de andere kant hebben ze 
dan weer de „pudologoscholen" waar 
kinderen die de lagere school om welke 
reden dan ook gemist hebben opnieuw 
een kans krijgen." 

Andere wereld 
In die paar weken van haar verblijf 
kwam er veel op haar af want ineens 
werd ze geconfronteerd met een andere 
maatschappij, een andere cultuur, een 
totaal andere wereld. 
Kim: „We hebben bijvoorbeeld ook een 
rechtszitting van de dorpsrechtbank 
meegemaakt. Een man die met een po-
litieagent had gevochten moest terecht 
staan. Na veel heen en weer gepraat 
waarvan we niets verstonden, bleek hij 
te zijn veroordeeld tot een boete van 10 
pula en drie stokslagen. 
Omdat er geen stok voorhanden was, 
werd de straf even uitgesteld. Nou ja 
dat had ik trouwens niet kunnen 
zien . . . Kennelijk wordt er nogal hard 
geslagen, want het slachtoffer heeft na 
deze straf recht op medische bijstand." 
In die paar weken ging Kim echter ook  

houden van de mensen waarmee ze te 
maken had gehad en het afscheid viel 
haar zwaar. Op het afscheidsfeest, 
waar Oreeditse spandoeken had opge-
hangen met teksten als: „Samen blij-
ven we overeind, alleen vallen we" en 
„MDT en HIVOS zijn onafscheidelijke 
vrienden", stroomden haar tranen rij-
kelijk, ze realiseerde zich, dat ze hier 
wel nooit meer zal komen, omdat het 
letterlijk te ver van haar bed is . . 
Maar de herinnering aan Botswana is 
voor altijd in haar geheugen gegrift en 
ook om die reden vindt ze het fijn, dat 
„ze verplicht is lezingen te houden". 
Kim: „Dan beleef je je reis steeds weer 
opnieuw en je hebt het gevoel dat je iets 
kunt doen voor de mensen daar." 
Haar eerste lezing heeft ze achter de 
rug: ze was net terug, toen hier de inza-
melactie „Eén voor Afrika" werd ge-
houden en in het dorpshuis van Ten 
Hoed vertelde ze heet van de naald over 
haar ervaringen. 
Inmiddels heeft ze afdelingen van Hu-
manitas, het Humanistisch Verbond 
van Plattelandsvrouwen, bejaarden-
clubs, wijkcentra, dorpshuizen, enzo-
voorts enzovoorts laten weten „dat zij 
graag met behulp van dia's en foto's 
over haar reis naar Botswana wil ko-
men vertellen." 
Kim: „Ik heb in totaal achtentachtig 
adressen aangeschreven, dáár moet 
toch heel wat respons van komen! In 
ieder geval hoop ik het er druk mee te 
krijgen in het komende wintersei-
zoen." 

Ank van Zachten 

Belangstelling voor een lezing? Kon-
takt opnemen met Kim Snoeijing, Om-
melandstraat 7, 9791 LG Ten Boer, tel. 
05902-2542. 
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vg-pidiging . 

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
plotseling overlijden van de naamgever van ons wooncen- 
trum voor bejaarden 

ANTON CONSTANDSE 
Namens bestuur en bewoners, 
Humanistische Stichting 
Huisvesting 3e Levensfase (HSH3) 
Marketentster 1, 
2401 JE Alphen a/d Rijn 

(advertentie) 

BOEKBESPREKING 

Jongeren aan het woord 
In januari van dit jaar ver-
scheen het boekje „JONG, 
meisjes en jongens aan het 
woord", geschreven door Rudie 
Kagie in opdracht van de Raad 
voor het Jeugdbeleid en be-
doeld als een poging tot verhel-
dering van wat er zich onder de 
oppervlakte van het „etiket 
jongeren" bevindt. 

Nederland telt ongeveer twee miljoen 
jeugdigen tussen de 12 en 19 jaar. In het 

k JONG komen er hiervan zo'n 
tachtig aan het woord, uit alle wind-
streken van ons land. Vanuit o.a. hun 
positie als scholier, werkende of werk-
loze, student, wegloper, sporter, vrij-
williger, disco-bezoeker, lid van een 
minderheidsgroep, enz. geven zij een 
indruk van wat jong-zijn anno 1985 in-
houdt. 
Een indruk en niet meer dan een in-
druk, zoals samensteller Rudie Kagie 
al op de eerste pagina schrijft. Want al 
die jongeren tonen in „hun stijl van le-
ven, hun sociale achtergronden en hun 
perspektieven voor de toekomst zoveel 
onderlinge verschillen, dat vergelij-
king nauwelijks mogelijk is." Laat 
staan dus uitspraken in de geest van: z6 
is de jeugd dus. 
Gemeenplaatsen over de twee miljoen 
jonge Nederlanders die tegenwoordig 
zoveel vandalistischer, nonchalanter, 
brutaler, beleefder, linkser, rechtser, 
oorspronkelijker, luier of ijveriger zou-
den zijn dan de jongeren van tien jaar 
geleden, slaan — zoals elke gemeen- 
plaats — natuurlijk nergens op," ver-
volgt Kagie. 
Nogmaals het gaat in het boekje JONG 
dus om een indruk. En wat hou je dan 
over als je het boekje gelezen hebt? 
Voor mezelf geldt: „een 't kan vriezen, 
't kan dooien indruk. Je hebt, en ik had 
niet anders verwacht, jongeren in soor-
ten en maten. De meesten leven in een 
klein kringetje van particuliere be-
slommeringen, zijn bezig met de din-
gen die van hen verwacht worden en 
leven naar de mode van de dag. In vele 
opzichten zijn ze daarmee het spiegel-
beeld van hun ouders, waarmee een 
deel van de jeugd het overigens nogal 
moeilijk heeft, omdat „ze zich altijd 
maar zorgen maken, het beste met je 
voorhebben en daaraan het recht ont-
lenen om hun kroost de wet voor te 
schrijven." 
Het lijkt of de tijd niet is veranderd, 
alhoewel de indruk bestaat dat jeugdi-
gen meer van zich afbijten. Maar zelfs 
dat laatste is meer schijn dan werke-
lijkheid. Nagenoeg alle gesprekspart-
ners, stelt Kagie aan het eind van zijn 
boek vast, leiden een tamelijk onopval-
lend, tamelijk aangepast bestaan. 
Misschien is het in het boek JONG op-
geroepen jongerenbeeld waarheidsge-
trouw en juist daarmee van een veront- 

BOEKBESPREKING 

Leyla's 
ongeluksdag 
In de serie „Vrouw in beeld", verscheen 
het boekje „Leyla's ongeluksdag" 
(EHBO in huis), dat over brand-, 
schaaf-, en snijwonden gaat en een op-
gave voor de inhoud van een verband-
doos bevat. 
Dit goedverzorgde boekje is eenvoudig 
geschreven en bestemd voor buiten-
landse vrouwen. In zwart/wit foto's 
wordt per thema een informatief ver-
haal in beeld gebracht, in de bele-
vingssfeer van buitenlandse vrouwen. 
Het boekje is in de Nederlandse, Turk-
se en Arabische taal verschenen maar 
werd ook in de Berbertaal op een cas-
settebandje ingesproken. 
Storend is dat men bij de inhoud van de 
verbanddoos wel asperine en sinaspril 
noemt, maar geen waarschuwing laat 
horen over het gebruik hiervan. 

Het boekje kost f 5,75, het cassette-
bandje f 11,30. Bestellen bij: NBLC, 
Afd. Orderadministratie Postbus 
93054 2509 AB Den Haag, tel. 070-
264351 

Michael Kerkhof  

Van 19 april tot en met 20 oktober a 
wordt in het Joods Historisch Museum, 
Waaggebouw, Nieuwmarkt 4 in Am-
sterdam de tentoonstelling 
Na/ de Jodenvervolging . . . 
beelden van een nieuwe generatie 	• 
gehouden. Die nieuwe generatie moest 
proberen zich te bevrijden van de last 
van het verleden van de ouders en angst 
en rouw proberen te overwinnen. 
Kunstenaars hebben getracht aan dit 
beleven en verwerken vorm te geven; 
maar ook aan de problemen van deze 
nieuwe generatie. Aangevuld met lite,-
raire teksten en videogesprekken met 
mensen die geen kunstenaar zijn, is een  r 
beeld van dit proces van verwerking . 
ontstaan. De tentoonstelling maakt . 
duidelijk dat „na de strijd tussen de., 
krachten van goed en kwaad tijdens de..) 
bezetting", na 40 jaar het leven blijkt te 
hebben overwonnen. 

rustende saaiheid. Van de jeugd valt 
niet meer te verwachten dan van hun 
ouders. En ook niet minder natuurlijk! 

„JONG": meisjes en jongens aan het 
woord. 
geschreven door Rudie Kagie. Uitgave 
1985, Raad voor het Jeugdbeleid, Ko-
ningslaan 46, 1075 AE Amsterdam, tel. 
020-768995. 
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HumanitNara-hulp 

VRAAG EN AIIMNOORD 
Eet maar... 
gewoon! 
In het maartnummer van KOOP-
KRACHT, uitgave van Konsumenten 
Kontakt lezen we dathoewel brood een 
goed voedingsprodukt is, wij de laatste 
jaren steeds vaker op andere ontbijten 
zijn overgestapt. Muesli is een ware ra-
ge, maar ook havermout en pap winnen 
(weer) terrein. Maar lang niet alle ont-
bijtprodukten hebben een hoge voe-
dingswaarde, aldus een onderzoek dat 
Konsumenten Kontakt instelde naar 5 
merken cornflakes, diverse papmerken 
en verschillende muesli's. Wat „de ge-
zondheid" betreft kunt u net zo goed 
gewoon een paar boterhammetjes eten! 

Koopkracht schrijft: Twee boterham-
metjes, met kaas of vleeswaar, des-
noods eentje met zoet beleg; een glaasje 
melk: zie daar het ideale broodontbijt. 
Menig ontbijtprodukt kan daar in voe-
dingswaarde niet aan tippen. Van alle 
onderzochte ontbijtprodukten komen 
havermout en muesli nog het meeste in 
de richting van het boterhammen met 
melk-ontbijt. Koop dan wel een muesli 
met een laag suikergehalte en een be-
hoorlijke samenstelling. Wilt u eens va-
riëren op de bekende broodmaaltijden, 
dan bent u met havermout zeer goed-
koop uit. Muesli is over de hele linie 
stukken duurder, maar met een beetje 
zoeken vindt u vooral in alternatieve 
winkels goede, niet te dure, vaak merk-
loze muesli. Van de pappen kunt u het 
beste Brinta nemen. Aan cornflakes 
heeft u niet veel. Deze onvolwaardige 
ontbijten mogen dan in Amerika een 
rage zijn, navolging verdienen ze niet. 

OPpassen 
Zweert u desondanks toch bij een 
muesli-ontbijt? Dan waarschuwt 
Koopkracht ervoor de muesli vooral 
niet voor te weken: Sommige mensen 
maken hun muesli de avond er voor 
alvast klaar. Dan kan het goed weken 
in melk of yoghurt en is het voor het 
ontbijt lekker zacht. In bejaardente-
huizen gebeurt zoiets vooral met zeme-
len. Muesli, graanvlokken en zemelen 
zijn echter niet „steriel". Vaak zitten er 
allerlei bacteriën op. Bij kamertempe-
ratuur in een voor bacteriën prettige 
»omgeving"(een  zuivelprodukt bij-
voorbeeld) kunnen  die bacteriën in 
aantal sterk toenemen. Uit onderzoek 
van.  de  bpj kt Keuringsdienst van Waren 

dat de  in grote hoeveelheden 
ziekmakende Bacillus cereus bacterie 
groeit, 	ze- melen  als je ontbijtprodukten en 

langere tijd voorweekt. Geen ri- 
sico loopt u als u uw bakje muesli met 
melk of yoghurt 's nachts in de koelkast 
laat staan, of maar heel kort weekt. 

De abonnementsprijs van Koopkracht 
bedraagt f 22,50 per jaar. 

Adres Konsumenten Kontakt: 
Sweelinckplein 74 -2517 GS Den Haag 
Postbus 30500 - 2500 GM Den Haag 
telefoon: 070-469424 

VRAAG 
Beste Konsumentenman 

Graag vraag ik uw aandacht 
voor een probleem met de ziek-
teverzekering van mijn gezin. 

Tot voor kort leefden mijn 
vriendin en ik — wij wonen sa-
men — met ons dochtertje van 
een bijstandsuitkering. Wij wa-
ren beiden verzekerd bij het 
ziekenfonds. De Sociale Dienst 
betaalde de premie rechtstreeks 
aan het ziekenfonds. 

Sinds enige tijd heb ik werk 
gevonden. De bijstandsuitke-
ring is geëindigd, omdat wij nu 
van mijn inkomen kunnen le-
ven. Daarvan wordt maande-
lijks ziekenfondspremie inge-
houden. Tot mijn verbazing 
krijg ik nu echter van het 
ziekenfonds te horen, dat mijn 
vriendin, die als huisvrouw 
thuis is, niet meer verzekerd is, 
en maar een particuliere of vrij-
willige ziektekostenverzeke-
ring af moet sluiten, behalve 
wanneer wij toch maar gaan 
trouwen. Dan kan zij wél bij mij 
in de verplichte verzekering. 
Mijns inziens een volkomen 
achterhaalde zaak, omdat 
eigenlijk overal samenwonen-
den tegenwoordig gelijkgesteld 
worden met gehuwden. 
Het lijkt mij dat veel meer men-
sen de dupe zijn van deze — laat 
ik het netjes zeggen „ouderwet-
se" gang van zaken. Moeten wij 
vanwege onze principes nu ± 
f 140,— extra per maand gaan 
betalen? Of moeten we dan toch 
maar trouwen? 
Een belachelijke situatie! Maar 
wat nu te doen? 

ANTWOORD 
Geachte mijnheer, 

Uw probleem met de ziekteverzekering 
van uw vriendin komt hieruit voort, 
dat de Sociale Diensten het ongehuwd 
samenwonen wél als samenlevings-
vorm erkennen en de ziekenfondsen 
nog niet. 

Zodoende kreeg u, toen u een bij-
standsuitkering voor uw gezin genoot, 
daarnaast apart de premie voor de vrij-
willige ziekenfondsverzekering voor 
uw vriendin vergoed, terwijl u nu de 
premie voor haar verzekering zelf moet 
betalen. Het ziekenfonds wil uw vrien-
din immers niet meeverzekeren in uw 
verplichte verzekering. Als dit tot ge-
volg heeft dat uw inkomen beneden de 
bijstandsnorm voor gehuwden komt, 
kunt u bij de Sociale Dienst bijstand 
aanvragen voor de kosten van de 
ziekenfondspremie van uw vriendin. 

Ook wij vinden het een achterhaalde 
zaak, dat de ziekenfondsen zo moeilijk 
doen over samenwonen. In deze situa-
tie zal voorlopig echter nog wel geen 
verandering komen. De Ziekenfonds-
raad, die de regering moet adviseren 
over dergelijke kwesties, „studeert" 
nog op voorstellen om tot een wijziging 
te komen, maar de regering blijkt niet 
erg toeschietelijk als een en ander geld 
gaat kosten. Wij raden u aan om als 
consument een klacht in te dienen bij 
de klachtencommissie van de Zieken-
fondsraad in Amstelveen en aan te 
dringen op spoedige gelijkstelling van 
ongehuwd en gehuwd samenwonen. 

Waarden 
in beweging 
Op zondag 28 april wordt in het Eras-
mushuis te Utrecht een studiedag ge-
houden over „Het wenkend perspec-
tief": een studie over de bijdrage van 
sociale bewegingen aan de verandering 
van waarden. Deze dag wordt georga-
niseerd door het Gewest Utrecht. 
De vrouwenbeweging, de milieubewe-
ging, de vredesbeweging, de kraakbe-
weging, de alternatieve-werk-bewe-
ging en de persoonlijke groei beweging 
bevorderen als waarden: autonomie, 
menselijke maat, streven naar eenheid 
en een minder materialistische levens-
stijl. 
Hoe werkt dat door in onze wensen ten 
aanzien van relaties, wonen, werken, 
vrije tijdsbesteding? 
De dag wordt geopend door Bart van 
Steenbergen, auteur van „De postma-
terialistische maatschappij" en „Het 
wenkend perspectief": onderzoek naar 
sociale bewegingen. In kleine groepen 
kan het thema op uiteenlopende ma-
nieren worden aangepakt. 
Kosten f 15,— voor HV-leden incl. 
map en lunch, voor niet-leden f 25,—. 
Opgave: 030-318145; inlichtingen: 
02155-12843 of 033-620960. 
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IN livnRmiv 
ANTON CONSTANir2 

Van sommige mensen denk je eigenlijk dat ze nooit dood 
zullen gaan. En plotseling is daar dan dat onvermijdelijke 
bericht. Het enige waarvan we ècht zeker kunnen zijn, 
overkwam óók Anton Constandse . . 
lik heb het voorrecht gehad hem te leren kennen binnen de 
humanistische beweging en in het bijzonder binnen de 
kringen van vrijdenkers. 
Hoewel Anton altijd zichzelf was, voelde hij zich onder 
vrijdenkers echt thuis, zijn hele le' ven lang. En dat hele 
leven is voor de wereld van buitenkerkelijken van 
onschatbare betekenis geweest.  
Als een gaaf en goed mens stond hij als een rots in de 
branding van de samenleving, ffn niets neutraal en altijd 
met een eigen mening. Met een oneindige zorg voor de 
mensen en dingen om hem heen. 
Hij gebruikte het woord als wapen tegen èlke vorm van. 
onderdrukking. Of dat nu de staat, de kerk of de ecd"mil-
sch.e machten waren. Anton Constandse was en bleef een 

7/Me  geest die zelfs na zijn tachtigste verjaardag vooral de 
jongeren blééf aanspreken. 
Wij allen hebben een grote en 
kig ligt veel van zijn  

gave vriend verloren. Geluk 
wijsheid opgeslagen in zijn publika-

ties. 
ffk hoop dat dat voor velen een voortdurende bron van 
inspiratie zal blijven. 

Marius hofhuis. 

12 APRIL 1985 • VAN MENS TOT MENS 

Van depressief 
naar offensief 
Van 17 tot 26 juli a.s. vindt in 
Nairobi de derde Wereldvrou-
wenconferentie van de Ver-
enigde Naties plaats. Op deze 
conferentie worden de resulta-
ten geëvalueerd van 10 jaar 
emancipatiebeleid, waarvoor 
de grondslag werd gelegd op de 
eerste VN-Vrouwenkonferentie 
in 1975 te Mexico-City. 

Sinds die eerste conferentie hebben 
vrouwen belangrijke vorderingen ge-
maakt in hun emancipatiestrijd, ook en 
vooral in Nederland. Het waren vooral 
de jongere vrouwen, betrokken bij de 
„tweede feministische golf", die begin 
zestiger jaren de voorhoede van de 
vrouwenstrijd voor gelijke rechten 
vormden. 
Nu, 25 jaar later, behoren deze strijd-
sters van het eerste uur langzamerhand 
zelf tot de groep ouder wordende vrou-
wen en zij voelen zich in de steek gela-
ten door de vrouwenbeweging èn door 
de verantwoordelijke organisaties voor 
het emancipatiebeleid. Zeker, nu zij 
ook niet aktief betrokken worden bij de 
voorbereidingen van de derde We-
reldvrouwenkonferentie in Nairobi. 
Daarom trekken zij nu zelf aan de bel. 
Halverwege 1984 werd op initiatief van 
de Nederlandse Federatie voor Bejaar-
denbeleid een landelijke Werkgroep 
50+ Vrouwen opgericht, die zich ten 
doel stelt enerzijds het doorbreken van 
haar geïsoleerde, maatschappelijke 
positie en anderzijds het op eigen 
kracht bevorderen van haar emanci-
patie. 
Min of meer ter gelegenheid van die 
conferentie in Nairobi heeft de werk-
groep een rapport samengesteld „Van 
depressief naar offensief". Meer infor-
matie bij: Marianne Coopmans, Werk-
groep 50+ Vrouwen, tel. 070-544902. 
NFB, Eisenhowerlaan 114, 2517 KM 
Den Haag. 

Jeugd 
fantasie-week 
Voor kinderen van 8 t/m 15 jaar wordt 
door het Humanistisch Verbond van 27 
juli t/m 3 augustus a.s. een jeugd fanta-
sie-week georganiseerd in de „Linden-
horst", De Wijk. Het programma ver-
meldt naast spelen, knutselen, toneel, 
speurtocht, o.m. óók disco, video, 
fietsen en zwemmen. Kosten f 235,—. 
Meer informatie bij: 
Hans Hartjes tel. 020 - 84 74 14 
Jos Koeter tel. 085 - 81 28 10 
of schriftelijk: 
Jos Koeter 
Bredasingel 120- 6844 AR Arnhem 



ACHTERSTANDSBEWIJS 
—teken van armoede 

Onlangs ontstond er de no-
dige deining toen bekend 
werd, dat er in CDA-krin-
gen serieuze plannen be-
staan tot invoering van een 
persoonsbewijs voor iedere 
Nederlander. In commen-
taren werd opgemerkt dat 
hiermee de weg naar abso-
lute staatsbetutteling zal 
worden ingeslagen. Hier en 
daar werd herinnerd aan de 
verplichte Ausweis uit de 
oorlogsjaren. Via de televi-
sie stelde  minister-presi-
dent Lubbers het volk ge-
rust: hij liet weten „er niet 
zo zwaar aan te tillen". Aan 
de invoering van een per-
soonsbewijs zouden allerlei 
voordelen verbonden zijn, 
zoals vergemakkelijking 
van het reizigersverkeer in 
Europa èn „emoties zijn 
geen argumenten". Na-
tuurlijk zou een en ander 
nader bestudeerd en afge-
wogen moeten worden. Een 
overbekende conclusie, die 
nogal eens voorafgaat aan 
een in kleine kring al geno-
men besluit. 
In verband met het voorafgaande 
vraagt één ingezonden krantenbe-
richt om nadere aandacht. Er 
werd letterlijk in gesteld, dat het 
bestaan van een 65+ kaart al ver-
nederend genoeg is. Geen per-
soonsbewijs derhalve! 
Nu is het merkwaardig dat dit ar-
gument wordt ingebracht op een 
Moment dat de Pas 65 een vanzelf-
sprekende identiteitskaart voor 
Welhaast iedere oudere Nederlan-
der is geworden. Misschien toch 
niet zó vanzelfsprekend dus! 

Pas 65 
In 1983 verscheen er een uitvoerig 
rapport over het gebruik van de  

Pas 65. Een rapport met cijfers, 
meningen en ervaringen. De Pas 
65 werd op 1 december 1975 inge-
voerd om de maatschappelijke 
deelname van bejaarden te bevor-
deren. Aanleiding hiertoe was de 
conclusie van het Centraal Bureau 
voor Statistiek, dat „de bejaarden 
een achterstandsgroep vormen in 
sociaal-cultureel en recreatief op-
zicht". 
Via de Pas 65 kregen derhalve alle 
ingezetenen van Nederland van 65 
jaar en ouder, alsmede hun even-
tuele partner van 60 jaar en ouder, 
tegen een geringe aanschafver-
goeding recht op korting en of 
gratis toegang tot vele sociaal-
culturele en recreatieve voor-
zieningen en evenementen. Bo-
vendien geldig voor 50% korting 
op het openbaar vervoer, met uit-
zondering van het NS-vervoer 
waarvoor een eigen NS-kortings-
kaart voor ouderen bestaat. 
In genoemde rapportage wordt 
geconstateerd, dat in 1979 zo'n 
65% van de 65-plussers de Pas 65 
bezat en verwacht wordt dat dit 
percentage uiteindelijk zal oplo-
pen tot 80%. 
Uit dit rapport blijkt dat er door 
ouderen overwegend positief over 
de Pas 65 wordt gedacht, want 
zo'n 80 procent van de in een 
steekproef betrokken ouderen, 
spraken hun waardering uit. Vaak 
genoemd en geroemd werd het 
geldelijke voordeel. 
Maar tekenend was vooral de op-
merking van een bejaarde die ver-
zuchtte: „Ik wilde wel, dat Pas 65 
eens niet meer nodig zou zijn, om-
dat 65 worden niet automatisch 
meer een grote vermindering van 
inkomen tot gevolg zou  hebben." 

Kritiek 
Voor zover er in het rapport spra-
ke is van kritiek, betreft deze 
vooral het ontbreken van bepaal-
de kortingen of de te gering geach-
te omvang van kortingen. Ook de 
wel gehoorde kritiek op de rijks-
overheid, „die weliswaar de Pas 
65 heeft ingevoerd, /naar zich het 
minst scheutig met kortingen  be-
toont", gaat feitelijk over de 
centen. 

Opvallend is echter dat een soms 
aanwezige ondertoon van meer 
fundamentele kritiek in het rap-
port sterk wordt gebagatelliseerd. 
Het feit dat het bezit van een pas 
65 niet steeds als een onverdeeld 
genoegen wordt ervaren en van 
tijd tot tijd aanleiding geeft tot ge-
voelens van achterstelling, wordt 
eenvoudig afgedaan met de op-
merking: „Voor zover er proble-
men werden gerapporteerd was er 
meer sprake van moeite bij de be-
trokkenen zelf met het feit dat ze 
ouder worden en/of in een bepaal-
de leeftijdsklasse thuishoren." 
En dat is een formidabele dood-
doener! Een allesrechtvaardigen-
de platitude. Wie moeite met een 
bejaardenpas heeft, heeft moeite 
met het ouder worden en derhalve 
moeite met zichzelf. 
Een schitterende enormiteit. Wat 
zeg ik, een lompe drogredenering 
om het geweten te sussen. 
Ik beweer dat het volkomen te-
recht is, dat iemand zich ongeluk-
kig voelt met een bewijs dat geldt 
als de erkenning van een ach-
terstandspositie op basis waarvan 
je dan wat kruimels toegeworpen 
krijgt via reducties. 
Sommigen is dat hun eer te na, 
anderen morren wat, pikken de 
kruimels op en verdringen hun 
onbehagen. Het is nog steeds code 
om een gegeven paard niet in de 
bek te kijken. 
De briefschrijfster uit de krant 
noemde de Pas 65 onverbloemd 
een persoonsbewijs voor afge-
schrevenen. Er gebruik van ma-
ken vindt zij vernederend. 
En gelijk heeft ze. Maar zoals zo 
dikwijls, rechtvaardigen de din-
gen zich louter en alleen door hun 
bestaan. De Pas 65 is er, wordt 
gebruikt en heeft daardoor klaar-
blijkelijk haar nut bewezen. Een 
niet meer weg te denken instituut. 
Niettemin, weg er mee en liever 
vandaag dan morgen. Geef oude-
ren dan wat meer financiële arm-
slag, dat is zonder meer honderd 
procent beter dan een ach-
terstandsbewijs als teken van ar-
moe met uitzicht op een speciale 
behandeling. 

Michael Kerkhof 
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RTI1F 
Heruitgave 
Bij de Vereniging Voorwerk verscheen 
de heruitgave van de brochure „Meer 
dan werk alleen". De brochure bevat 
een overzicht van 191 projekten en be-
drijven in Noord-Holland, variërend 
van sociaal culturele activiteiten tot 
collectieve bedrijven. Per projekt 
wordt een beschrijving gegeven met in-
formatie over het aantal deelnemers, 
financieringsbronnen, subsidiemaat- 

_ 

	

	regelen, huisvesting en toekomstver- 
wachting. 
Bestellen door overmaking van f 11,75 
(incl. porto) op postgirorek. 54.25.532 
t.n.v. Vereniging Voorwerk, Haarlem 
met vermelding: „Meer dan werk al-
leen". 

Symposium 
Op 14 juni a.s. wordt in De Doelen te 
Rotterdam een symposium gehouden 
„Omgaan met sterven", dat wordt ge-
organiseerd door de Stichting Voorbij 
de Laatste Stad, integraal Kankercen-
trum Rotterdam. Tijdens dit sympo-
sium zullen ervaringen en resultaten 
worden gepresenteerd, die zijn opge-
daan en verkregen tijdens het projekt 
„Zorg voor de Terminale Patiënt" in 
het verpleeghuis en Reactiveringscen-
trum Antonius-Usselmonde te Rotter-
dam. Het symposium is vooral bedoeld 
voor hen, 'die op enigerlei wijze met dit 
probleem worden geconfronteerd. 
Deelnamekosten f 75,— per persoon. 
Inschrijving en inlichtingen bij het bu-
reau I.K.R., Dr. Molewaterplein 50, 
3015 GE Rotterdam, telefoon 010 -
63 41 30. 

Gildegids 
In januari van dit jaar bracht het GIL-
DEprojekt Amsterdam haar eerste 
GILDEgids uit. Het projekt een initia-
tief van o.a. de gezamenlijke ouderen-
bonden beoogt mensen vanaf 50 jaar in 
de gelegenheid te stellen hun kennis en 
ervaring door te geven aan anderen. 
Succes al verzekerd, want vijf weken 
na het uitkomen van de gids hadden 45 
aanbieders 1 tot 60 meldingen op hun 
annonce gekregen. In de meeste geval-
len leidde dit tot nader kontakt en ver-
dere afspraken. De tweede GILDEgids 
verschijnt begin mei met de namen van 
ca. 75 ouderen, die „anderen" iets te 
bieden hebben. 

L.C.H. 

Alleentaan is lang niet altijd een ge-
wenste positie. In verband daarmee 
ontstond, in 1969 het Landelijk Cen- 
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trum voor Huwelijkskontakten. Een 
organisatie op ideële basis, zonder 
winstoogmerk, erkend door de over-
heid en bestuurd vanuit verschillende-
levensbeschouwelijke groeperingen. In 
1982 werden de statuten aangepast. De 
stichting heet sindsdien Landelijk 
Centrum voor Huwelijkskontakten en 
andere duurzame nian-vrouw relaties. 
Belangstellenden ontvangen allereerst 
kosteloos en vrijblijvend een brochure. 
Bij bemiddeling vraagt het LCH 
f 350,—. 
L.C.H., Prinsenlaan 1, 3732 GN De 
Bilt, telefoon 030 - 76 06 30. 

Unieef-kaarten 
Unicef geeft niet alleen wenskaarten 
voor kerstmis en nieuwjaar uit. In de 
nieuwe lentecollectie 1985 vindt u 
kaarten voor verjaardagen, geboorte, 
huwelijk of zomaar voor een groet aan 
familie en vrienden. De opbrengst 
komt grotendeels ten goede aan nood-
lijdende kinderen in de derde wereld. 
Catalogus, informatie etc.; Unicef-Ne-
derland, Postbus 85857, 2508 CN Den 
Haag, telefoon 070 - 55 20 00. 

Kano-trektocht 
Het Humanistisch Verbond organi-
seert voor jongeren van 14 t/m 17 jaar 
van 20 tot en met 28 juli a.s. een kano-
trektocht door zuidwest Friesland; sla-
pen gebeurt in tentjes bij de boer of op 
campings. Deze tocht (kosten f 320,—) 
wordt georganiseerd en begeleid door 
jongeren die actief zijn binnen het H.V. 
èn van mening zijn „dat je kanoën in de 
eerste dagen al leert! " Snel een folder 
met opgave-bon aanvragen bij het 
H.V., Postbus 114, 3500 AC Utrecht, 
telefoon 030 - 31 81 45. 

Patiëntenbelangen 
Dankzij de medewerking van WVC is 
de Algemene Vereniging voor Patiën-
tenbelangen (AVP) in staat zich tot een 
bredere groep mensen te richten, die 
geïnteresseerd zijn in de doelstellingen 
van deze organisatie. De AVP neemt 
geen stelling tegen dokters en zieken-
huizen, maar komt wel duidelijk op 
voor de patiënten. 
AVP, Postbus 2135, 4460 MC Goes. 

Humanistisch 
vors -Afingsonderwids 
Veel lagere scholen kennen al het vak 
humanistische vorming. Dat wil zeg-
gen: één uur per week stilstaan bij vra-
gen als: wie ben ik en wie wil ik wor-
den? Leerlingen worden aangespoord  

een eigen mening te vormen en leren 
„keuzen maken". Voor deze lessen 
blijkt bij ouders en kinderen veel waar-
dering te bestaan. 
Over het HVO is een kleine gratis folder 
beschikbaar. Besteladres: Postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 

Ahortusvergunning 
Het HV is teleurgesteld over het gerin-
ge aantal ziekenhuizen dat bij het mi-
nisterie van WVC een vergunning voor 
het uitvoeren van abortus zonder be-
perkende voorwaarde heeft aange-
vraagd. Slechts 44 van de 177 algemene 
en academische ziekenhuizen namen 
deze stap. Het HV achterhaalde deze 
gegevens door zelf de besturen van alle 
ziekenhuizen te benaderen. Het minis-
terie weigerde publikatie van de gege-
vens. 

Broeders hoeders 
Het onderwerp zedenmeesterij krijgt 
alle aandacht in het maart-nummer 
van het blad `Rekenschap'. „Waar lig-
gen de grenzen tussen staatsbetutte-
ling en het veilig stellen van het zelfbe-
schikkingsrecht van individuen", is de 
kernvraag. Een vijftal auteurs gaat er 
nader op in. 
Het Rekenschap-nummer omvat 64 pa-
gina's.en is verkrijgbaar door f 10,— te 
storten op giro 58.22.93 t.n.v. Stichting 
Socrates, Utrecht, onder vermelding 
van maart-nummer 1985. 

Creatief ouder worden 
Ouder woren in de jaren tachtig bete-
kent: uitdagingen aandurven, initia-
tieven nemen, ervaringen uitwisselen. 
Steeds meer ouderen realiseren zich dit 
en zijn dan ook niet meer tevreden met 
een rustige, bezadigde oude dag. Zij 
willen meer, kunnen meer en doen 
meer. De nieuwste uitgave van de Do-
kumentatie en Informatie Centrale van 
de Horstink doet er een boekje over 
open. DlCmap 107 „Zij leven lang", 
gaat over creatief ouder worden èn be-
vat een reeks terzake doende overdruk-
ken van recent verschenen publikaties. 
Leerrijk voor ouderen èn jongeren. 
DlCmap 107 „Zij leven lang", januari 
1985. Uitgave De Horstink, Postbus 
400, 3800 AK Amersfoort. Telefonisch 
te bestellen: 030 - 75 48 68. 

ffsolernent 
Studenten van de Academie Diepen-
oort uit Wageningen onderzochten,h.5è 
mensen met een minimum uitkering le-
ven. Zij voerden hiertoe een uitgebrei-
de enquête in Almelo uit, waar ze een 
toenemend sociaal isolement consta-
teerden. Wegens geldgebrek kan men 
nog nauwelijks gebruik maken van het 
openbaar vervoer, terwijl telefoon-
abonnementen en clublidmaatschap al 
snel moeten vervallen. Het ontvangen 
van bezoek en het zelf op bezoek gaan 
worden geschrapt uit de bezigheden 
omdat je je gasten toch iets moet aan-
bieden, terwijl je in het tweede geval 
altijd met lege handen moet komen, 
wat als zeer onaangenaam wordt erva-
ren. Ook vakanties zijn voor deze cate-
gorie veelal taboe. 



Enthousiast Humanitas-team in Berkel/Rodenrijs. 
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uit ameiingen 
en gewesten 

AMSTERDAM. Op 4 maart j.l. ging dé 
Telefonische Praatlijn voor Bejaarden 
van start. De praatlijn is tussen 22 uur 
en 2 uur 's nachts bereikbaar en be-
doeld voor ouderen, die behoefte heb-
ben om even te praten, een probleem 
willen bespreken en raad willen vra-
gen. De vrijwilligers die hieraan deel-
nemen beschikken over een „sociale 
kaart" voor eventuele hulp-verwijzing 
en werden in een aatal werkbijeen-
komsten zo goed mogelijk voorbereid. 

APELDOORN. Iedere laatste zondag 
van de maand wordt in het NIVON-
gebouw een koffieochtend gehouden, 
waartoe Humanitas, Nivon en het Hu-
manistische Verbond het initiatief na-
men. Omdat gebleken is dat er behalve 
aan „gezellig babbelen" ook behoeft 
bestaat aan wat meer inhoud zal ge-
tracht worden via een kleine inleiding 
de tongen los te maken voor een discus-
sie over het gebrachte onderwerp. 

ASSEN. In de Nieuwsbrief van januari 
j.l. schrijven Jinke Oostingh en Eef Al-
tena, die de motor vormden van de 
jaarlijks voorjaars  Humánitas-loterij, 
een „afscheidswoord", want de T.V.-
Sterrenshow heeft hun werk overbodig 
gemaakt. Het bestuur dankt Jinke en 
Eef voor hun inzet en besluit: „Alles 
gaat nu via de Sterrenshow; een show 
van sterren dus. Maar voor ons zijn de 
echte sterren mensen in het vrijwilli-
gerswerk, zoals Eef en Jinke die hun 
vrije tijd en aandacht geven aan be-
langen van medemensen. Die sterren 
zijn altijd bereid om te stralen, al staan 
ze dan niet in de schijnwerpers . . ." 

BERKEL/RODENRIJS. Van 1 tot en 
met 7 maart werd in de hal van het 
gemeentehuis een tentoonstelling ge- 

houden over wonen en ouder worden, 
waaraan (uiteraard) ook door de Hu-
manitasafdeling werd deelgenomen. 
Gedurende de openingstijden waren 
steeds 2 personen aanwezig in de Hu-
manitas-stand. Op zaterdag 2 maart 
werd op initiatief van Humanitas in de 
hele benedenruimte van het gemeente-
huis een voorlichtingsdag voor oude-
ren gehouden, waar iedere oudere in-
woner van Berkel/Rodenrijs behoorlijk 
informatie kreeg over alles wat er in de 
gemeente aan voorzieningen bestaat. 
De belangstelling was overweldigend; 
er waren broodjes, koffie en soep voor 
de bezoekers. „Een gezellige dag ook 
door de manier waarop verenigingen 
en instellingen zich presenteerden", 
schrijft mevrouw Gilhuys-Becking, 
bestuurslid van de Humanitasafdeling 
èn gemeenteraadslid. 

ENSCHEDE. Begin maart telde het 
gastenverblijf Humanitas Twente 22 
(Islamitische) gasten. Het huis waar Is-
lamitische vrouwen en meisjes een tij-
delijke toevlucht vinden, als zij om 
welke reden dan ook, thuis niet meer 
kunnen uithouden, heeft behoefte aan 
kleding, omdat de meisjes/vrouwen 
vaak arriveren met de kleren die zij 
dragen. Bel 053-314 151 als u kunt 
helpen. 

DEN HAAG. Deze afdeling gaat een 
serie gesprekken starten met trans-
sexuele mensen. In Den Haag wil men 
mensen bijeen brengen, die het gevoel 
hebben (misschien) niet in het goede 
lijf te zitten. Het gaat om uitpraten, 
steun, advies en er niet langer alleen 
voor te hoeven staan. Nadere informa-
tie bij Theo de Boer, tel. 070-47 48 58. 
Ook dit: Op 20 maart j.l. werd in de 
Wagenstraat in het centrum van Den 
Haag de eerste paal geslagen voor een 
wooncentrum voor ouderen. Het woon-
centrum gaat uit 113 aangepaste wo-
ningen bestaan, waaronder voorname-
lijk 2-kamer - en een klein aantal 3-
kamer woningen. Hiervoor zijn 7 
bouwlagen nodig met op de begane 
grond winkels en een centrale berging. 
De oplevering wordt in juni '86 ver-
wacht. 

LEEUWARDEN. Gewestelijk funktio-
naris Erik Vrind verhuisde en met hem 
het gewestelijk bureau van Humanitas. 
Het telefoonnummer bleef hetzelfde  

n.l. 058-138 617, maar het nieuwe 
adres luidt Emmakade 44, 8933 AT 
Leeuwarden. De vrijwilligersgroep 
van de afdeling Leeuwarden organi-
seert op 23 april een vrijwilligersdag 
met als thema: hoe zit het met de men-
senrechten in Nederland. Meer infor-
matie via tel. 058-13 98 39; 88 59 38 of 
bij het Gewestelijk bureau. 

SCHARSTERLAND. Sinds 1 februari 
j.l. werkt in deze gemeente een Om-
budsteam, bestaande uit zes leden: 
twee van Humanitas en vier van de 
P.v.d.A. Het team wil een brugfunktie 
vervullen waardoor de bevolking ge-
makkelijker de verschillende instellin-
gen op allerlei maatschappelijk terrein 
kan bereiken. De kosten van dit werk 
komen voor rekening van Humanitas 
en de P.v.d.A. 

ZAANSTREEK. Tijdens de op 2 april 
j.l. gehouden jaarvergadering werd het 
afdelingsbestuur herkozen, inclusief 
„de secretaresse en de penningmeester 
die aftredend waren, maar zich her-
kiesbaar stelden". Hetgeen dus ge-
beurde. Aan het jaarverslag ontlenen 
wij dat afdeling Zaanstreek in het af-
gelopen jaar de NVVS (slechthoren-
den), de ZZBO (zieken en bejaarden-
omroep) en de Telefonische Hulpdienst 
financiële steun verleenden bij de aan-
koop van resp. een ringleiding, appara-
tuur en een schrijfmachine. 

Subsidies voor 
vrijwilligerswerk 
Voor 1985 stelt het ministerie van WVC 
via haar Provinciale Bureaus Lande-
lijk Contact f 800.000,— beschikbaar 
voor kleine lokale of regionale vrijwil-
ligersprojekten, die binnen een aantal 
criteria moeten passen. De opzet is dat 
met relatief kleine bedragen vrijwilli-
gersinitiatieven van de grond komen; 
over een dieptepunt heenkomen of een 
nieuwe impuls krijgen. Aanvragen 
kunnen worden ingediend bij de be-
treffende Bureaus Landelijk Contact 
WVC. 
De beoordelingsmaatstaven: 
- het projekt moet gericht zijn op on-
dersteuning en stimulering van vrij-
willigers(werk) waarbij het om éénma-
lige projekten of aktiviteiten met een 
beperkte looptijd (maximaal 1 jaar) 
gaat; 
- het projekt moet op het terrein van 
welzijn, volksgezondheid en cultuur 
liggen en niet uit andere hoof de (kun-
nen) worden gesubsidieerd door rijks-
of lagere overheid; 
- personeelskosten en vergoedingen 
die een onkostenvergoeding te boven 
gaan, kunnen niet worden gehono-
reerd; 
- bij een noodzakelijke prioriteitsstel-
ling hebben projekten waarvan een sti-
mulerende werking op het vrijwilli-
gerswerk uitgaat, zoals voorwaarden-
scheppende projekten en projekten die 
innoverend/experimenteel van aard 
zijn, de voorkeur. 
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WAT IS DE BESTE MAO Eji!  OM 
UW SPAARGELD TE SELi(J4-"iN: 

Sparen bij de ASN is gemakkelijk. U hoeft er niet op uit. 
Hoeft niet tijden voor een loket te staan. U spaart thuis — via 
uw girorekening. Na elke storting of opname krijgt u een helder 
rekeningoverzicht. De rente wordt regelmatig bijgeschreven. 
Sneller en doelmatiger kan niet. 

Sparen bij de ASN is ook bevredigend. Want u spaart bij 
een bank die nog een aantal wezenlijke principes heeft. Met uw 
spaargeld worden goede dingen gedaan. Beleggen in woning-
bouw. Beleggen in sociaal-maatschappelijke projecten. En u 
weet zeker dat uw spaargeld niet terecht komt in dubieuze 
ondernemingen. Niet in Chili of Zuid-Afrika. Niet in landen met 
een verfoeilijk regime waar mensenrechten worden opgeofferd 
aan macht. 

Bij dat alles geeft de ASN u toch een mooie-rente. Nooit 
minder dan bij de andere (spaar)banken. Waarmee bewezen 
wordt dat een uitgekiend beleggingsbeleid, lage kosten en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid tot mooie resultaten 
kunnen leiden. Waardoor uw spaarresultaten optimaal zijn en 
uw spaargeld schoon blijft. 

Kom bij de bank die u gewetensvol laat sparen. 
Zo'n 75.000 spaarders met een spaartegoed van meer dan 
400 miljoen gingen u voor. 

Sparen bij de ASN is sparen via uw girorekening. 
Doe het nu: u krijgt f 7,50 premie! 

Als u voor 1 juli 1985 een spaarrekening voor uzelf opent 
met tenminste f 50,— als eerste inleg. Bij de ASN spaart u ook 
thuis. Via uw giroboekje. U spaart net zo snel of u neemt net zo 
makkelijk weer geld op als u een giro-overschrijving doet. 

Meer weten? Vul snel de bon in. 
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Naam en voorletter(s): 	 

Adres: 	  

Postcode en woonplaats: 	  

Wenst nadere inlichtingen over:' 

0 de ASN in het algemeen 
0 de ASN-Spaarrekening, gekoppeld aan de postgirorekening 
El wenst tevens een formulier om een postgirorekening te openen 
El gewoon sparen (sparen zonder boekje) 
❑ de Vroeg-Bij-rekening (een unieke regeling voor jeugdigen t/m 17 jaar) 

❑ het jeugdsparen De Zilvervloot (voor jeugdigen van 15 t/m 20 jaar) 
El het termijnsparen (met opzegtermijn) 
Cl het depositosparen (met een vaste looptijd) 

❑ maandrente-depositorekening 

❑ het bedrijfssparen 
G uitvaartrekening (voor hen die zich niet (meer) tegen uitvaartkosten 

kunnen of willen verzekeren) 

'aankruisen wat u wenst. 

Zenden in enveloppe zonder postzegel aan Algemene Spaarbank 
voor Nederland, Antwoordnummer 1188, 2500 VB Den Haag. 
U kunt ook bellen 070.47 0181. Of ons bezoeken: Rijnstraat 28, 
Den Haag (vlak bij het Centraal Station). 

ALGEMENE SPAARBANK 
VOOR NEDERLAND 

DE ANDERE BANK MET DEZELFDE RENTE. 
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